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لسان الحال
هل نحن أعداء؟

سؤاٌل كثيرًا ما يتبادر إلى ذهني وأنا أطالع المناقشات التي تدور بين اإلخوة ، 
لغة االنتصار للنفس هي الحاضرة في أغلب المناقشات ،

أال يمكن أن نتناقش كإخوة تجمعنا أخوة الدم والدين ،
أال يصح لنا أن نحمل األقوال على محاملها الحسنة ، 

أال يمكن لنا أن نجعل الملتقى ميدانا نتنافس فيه على إبراز محاسن األخالق لدينا ،
لماذا كلما سنحت لنا فرصة للمناقشة نحولها إلى فرصة للتخاصم والتنابز ،

أين ما نكتبه هنا عن سنة نبينا m وهو يقول: »مْن كاَن يؤمُن باللِه و اليوِم اآلخِر فليقْل خيرًا أو 
ليصمْت« ،

عذرًا يا رسول الله ، الصمُت فنٌّ وقليٌل من يحسنه ، 
ولو أحسنّا الصمَت ما وقعنا في الهفوات..

الملتقى الرسمي للقبائل اليافعية بحضرموت
أبو أسامة محمد بن سالم بن علي جابر

٣ / ١٤ / ٢٠١٢
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f
الحمد لله ، والصالة والسالم على رسول الله ، سيدنا محمد وآله وصحبه ومن وااله .

وبعُد فقد وقفُت في شهر رجب عام 440) في الفيسبوك))) على ملخص ورقة ألحد الباحثين 
الحضارمة وهو األس�تاذ عوض س�الم حمدين عام 8)20 بعنوان »حول ضياع مصادر التاريخ 
الحضرمي « قدمها للمؤتمر العلمي الثالث للتاريخ والمؤرخين الحضارم في ق)) – 2) الذي 
دعا له )مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر(، يتباكى فيها على ضياع مصادر 
التاري�خ الحضرم�ي ، ويلق�ي بالالئمة فيها على الس�ادة الباعلويين بالتآم�ر واإلخفاء، ثم وقفُت 
ألخين�ا الباح�ث المحقق د. محمد باذيب تعقبه فيها بم�ا يكفي ، في مقالته »تعليق وتعقيب على 

مقال بعنوان »حول ضياع مصادر التاريخ الحضرمي« المنشورة بقناته التلجرامية.
هذا التباكي أنقل منه فقرًة من ملخص ورقة األس�تاذ عوض حمدين ، ثم ردفها بتعقيب باذيب 

عليها ، قال الباحث عوض حمدين في ملخص ورقته  اآلنفة الذكر:
والناظ�ر ف�ي هذا األمر أمام خيارين ال ثالث لهما ، فإما أن يكون هؤالء العلماء وتلك المصادر 
والمؤلفات التي ذكرت في المجموع غير حقيقية زعمها من كتب المجموع  فلماذا أتى بها؟ وما 
الغ�رض والداف�ع من ذكرها؟ وإما أن تكون حقيقية ولكن تعم�د إخفاؤها، وهذا هو الرأي الذي 

نميل إليه . وهو الراجح من وجهة نظرنا وكما تؤكده النقوالت الكثيرة.
 منها: ما قاله  المؤرخ علوي بن طاهر الحداد في كتابه جني الشماريخ  
حي�ث ق�ال : ) وكان ش�يخنا رحمه الله يقول إن س�بب ذه�اب تواريخ 
حضرموت القديمة وانطماسها أن األخالف لما رأوا في سيرة األسالف 

ما ينكرونه منهم اليوم فعمدوا إلى إخفائها وإفنائها (.
وكأن�ه يعني كل كلم�ة قالها وهذا معناه أن األخ�الف رأوا ما ينكرونه 
وأخفوا وطمسوا وأفنوا وهنا الزال السؤال مطروحا فمن هم األخالف 
الذين أضاعوا تواريخ حضرموت وآثار علمائها في التاريخ واألنس�اب 

والفقه وعلوم العربية وغيرها من المجاالت الحضارية والعلمية؟!

تعليق وتعقيب د. حممد باذيب عىل كالم الباحث عوض محدين
])[ أما القس�م األول من هذه العبارة، التي تش�تمل على لوم متكرر من الكاتب تجاه صاحب 
»المجموع«، فقد س�بق الجواب عنه. وهو بدالً من أن يش�كر آل الس�قاف على حفظهم لفتاوى 
فقهاء حضرموت التي لوال تدوينهم وجمعهم لها في هذا الكتاب لضاعت. راح يتهمهم بش�تى 

))) وضعت روابط املصادر links آخر البحث.
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االتهامات التي هم برآء منها. وأدنى عاقل س�يقول: لو أراد آل الس�قاف إخفاء مصنفات وفتاوى 
أولئ�ك الفقه�اء لما أبقوا لها ذك�رًا، وألعدموها أصاًل. فكيف نصدق أنه�م أخفوا أصولها وهم 

الذين نقلوها لنا؟! هذه مغالطات ال أكثر وال أقل.
وم�ن ي�دري، فقد نجد في مكتب�ة خاصة يوما ّما ما كن�ا نبحث عنه. وحتى ذل�ك الحين، يبقى 
»المجموع« أعظم مصدر نستقي منه تلك النصوص. فرضي الله عمن جمعه، ومن سطره، ومن 
حفظه، ومن نشره، ومن استفاد منه فشكر، واستفاد واعتبر. وال عزاء لمن ال يشكر الناس، ولمن 

يتهم األبرياء، ولمن يكيل التهم جزافًا لألموات.
الفق�رة  ه�ذه  إن 
ومثيالتها لتمثل مخالفة 
الل�ه  لق�ول  صارخ�ة 

)ٱ  تعال�ى: 
ٻ  ٻ  ٻ 
پ  پ  ٻ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]احل�ر:10[ . فم�اذا نس�تفيد 
م�ن اتهامات الكاتب إال نش�ر الغل والحقد! وس�بق أن أوضحُت أن أكثر المص�ادر التي ذكرها 

وأوردها الحبيب طه موجودة، فلتراجع الصفحات السابقة.
]2[ لقد حمل الناس عبارة الس�يد علوي بن طاهر الحداد التي في »جنى الش�ماريخ« أكثر مما 
تحتمل. وللجواب على تس�اؤل الكاتب )هم األخالف الذين أضاعوا تواريخ حضرموت وآثار 
علمائها في التاريخ واألنساب، الخ(، أوجهه أن يرجع إلى »جنى الشماريخ« مرة أخرى، ليعرف 
منه قصة إخفاء كتاب الش�يخ الجرو في أنس�اب كندة. وليعلم كيف كان حرص الحبيب العالمة 
أحمد بن حس�ن العط�اس على ذلك الكتاب، وأن أش�خاصًا حاقدين هم الذي�ن أخفوا الكتاب 
وأتلف�وه. ول�و أنه وق�ع بيد الحبيب أحمد بن حس�ن، لحفظ لنا، ولوصلنا كم�ا وصلتنا نصوص 
نادرة عن أنساب أهل حضرموت، لم نجد لها مصدرًا سوى مدونات ذلك السيد العالمة اإلمام 

الجليل .. رحمة الله عليه.
تم كالم د. محمد باذيب

ث�م ُأعلمُت أنها صارت أس�طوانًة مكرورًة يعيد بعض الحضارم�ة العزف عليها كل فترة، فبقي 
ف�ي ذهني أن أفّصَل المس�ألة أكثر في بحث أوس�ع ، حيث يبدو أن ه�ذه القضية أخذت أكبر من 
حجمه�ا ، وأتمم�ُت بحثًا مس�تعجاًل قبل دخول ش�هر رمضان، ثم رجعُت له بع�د العيد إلضافة 

الصور ، ولم أفكر في نشره ، إذ كان هدفي أن تكون فيه الفائدة لي بالبحث.
وق�د الحظ�ُت ف�ي اآلونة األخي�رة ظه�ور أبح�اث ومراك�ز وباحثين يغن�ون بألح�ان بحوث 
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االستشراق وينسجون على منوالها ، وهي شنشٌة أعرفها من أخزِم))). 
ه�ذه األبح�اث يالحظ القارئ فيها الدوران في المصادر الكثي�رة القديمة والحديثة ، ورصف 
العب�ارة خلف العبارة ، وتختم كل جملة منها بعزو وحاش�ية لمصدر بش�كل انتقائي ، كل عبارة 
من مصدر مختلف ، ويتم توجيه القارئ لمعنى محدد يش�كل هدف البحث ، ويتجنب بعضهم 

التعبير عن آرائه الشخصية حتى ال يستهدف بالنقد.
قل�ُت في نفس�ي: ماذا لو كتبُت خالصًة ترصد هذه األبح�اث ، لتصير بعد جيل من الحضارمة 
� وربم�ا عام 2030 � جزءا من الذاك�رة الحضرمية ، وتكون هذه الخالصة بنفس هذه الطريقة ، 

متابعة للمصادر المتاحة من الكتب واالنترنت واألبحاث ، دون أن أعبر عن آرائي الشخصية. 
وقبل أن أبدأ أحيط القارئ علمًا بأنني:

)- لس�ُت س�اعيًا ألك�ون المرجع لتاريخ حضرم�وت )2) ، إذ هي مس�ؤولية كبيرة تفرض على 
صاحبها االلتزام بكل معايير السلم االجتماعي ، ونبذ خطاب الكراهية وتوابعه وما يؤول إليه.

2- ال أعرُف جلَّ من ذكرُتهم في هذا البحث معرفًة شخصيًة ، كل ما أعرفه هو ما وقفُت عليه 
من أبحاث كتبوها ، ومن المصادر المتاحة. 

3- كالمي هنا كله عن األطروحات واألبحاث ، ال األشخاص ، وحتى ما انتقدُته منها استفدُت 
منه في موضع آخر ونقلُت عنها، وأما الُكّتاب فلهم مني كامل التقدير واالحترام.

4- ال أمثل السادة ، وال الصوفية ، وهم كغيرهم من الحضارمة لهم ما لهم وعليهم ما عليهم.
والثوابت التي بنيُت عليها هذا البحث هي ما يلي:

)- كثيٌر من الحضارمة يتوحدون في المناس�بات العامة / أمام العرب واألجانب ، ويظهرون 
بمظهر الوحدة الوطنية ، ثم يتفرقون بعد ذلك . وهذا ديدن الجيل القديم.

2- لنا في الجيل الجديد أمل في حضرموت الغد ، متمس�كين بما تبقى من الوطنية ، س�اعين 
إلى النهضة الحضرمية.

3- علينا رفع الوعي بنبذ خطاب الكراهية في أبحاثنا ، وكل ما يشير للطائفية والعرقية / إلغاء 
واستهداف كل فئة من فئات المجتمع الحضرمي.

4- يش�مل هذا النبذ كافة النظريات البحثية: االستشراقية واالنثروبولوجية التي تصب في هذا 

))) واليشء باليشء يذكر، فإن هذا يذكرين بالدراسات احلديثة يف مناهج النقد للحديث النبوي والتشكيك يف السنة 
النبوية ، حيث وقعوا يف مغبة التقليد للمسترقني.. وهم ال يزالون حلرية البحث والنقد مّدعني. ولالستزادة 
راجع »العيوب املنهجية يف نقد احلديث لدى االجتاهات العقالنية املعارصة« د. نبيل بلهي أستاذ السنة وعلومها 

يف جامعة األمري عبدالقادر - اجلزائر .
)2) انظر صفحة مركز حرضموت للدراسات التارخيية يف املوقع : رؤيتنا : أن يكون املركز هو املرجع األساس لكل 

ما خيتص بتاريخ حرضموت وذاكرهتا احلضارية العريقة.



8

نسخة حتت التعديل

المصب، مهما تلفعْت بصنم النقد وأوثان البحث العلمي.
وقد ضمنُت هذا البحث :

مقدم�ة عن عل�وم األَْنَس�نَة )االنثروبولوجيا( ، التي تس�عى بع�ض األبح�اث الحضرمية اليوم 
للتمسح بها على مضض))) .

ث�م أتبعتها بالكالم على نظرية )األخالف( التي ذكره�ا الباحث عوض حمدين، و)اإلخفاء(، 
وتتبعُت أسانيد هذه األطروحة ، واستقراء كل من ذكره قبلها ، إذ قلما تجد أطروحة بال سند.

ثم بينت في سرد طويل األسباب الحقيقية لضياع التراث العالمي والحضرمي ،
ثم ختمُت البحث بالنتائج .

وألحقت به أربع مالحق:
• المرحلة القادمة من ضياع التراث الحضرمي )الهاردسكات( 	
• إنقاذ الهاردسكات.. من وحي كالم المؤرخ علوي بن طاهر الحداد	
• ملخص ورقة الباحث عوض حمدين ثم تعقيب د. محمد باذيب	
• مقالة المدرسة السلفية في تريم من الموسوعة اليافعية ثم تعقيب د. محمد باذيب	

هذا البحث سيصبح يومًا ما من الذاكرة الحضرمية ، وكذا كل من ذكر اسمه وصورته وغالف 
بحث�ه هن�ا ضمن األرش�يف الحضرمي ، ومن المتيقن أنه س�يأتي يوم ويذهب كل هذا، وينس�ى 
الناس كل هذه االختالفات ثم ينش�غلون بأخرى ، ولذا فال ش�يء أفضل من أن يبقى في الذاكرة 

الوطنية. 
وقد جعلت أسماء الكتب باللون األخضر ، وجعلُت بعض العبارات التي تحتاج تأماًل باللون 

األحمر، ثم طلب مني نشره فلم أجد الوقت لتبييضه .
تنبيه: هذا البحث مسودة ، تحت التعديل ، فإذا وجد فيه القارئ مالحظة فليتكرم بإرسالها .

أحمد بن عمر بن أحمد الكاف
 ahmadalkaff@gmail.com

غرة شعبان )44)

))) وأقول : )عىل مضض ( ألنه يف أحيان كثرية يتم إخفاؤها عن املأل ، ويف أحيان يتم نرها ، وما ذكرته هنا يف 
البحث إنام هو من الثاين ، أو ما ترسب سهوًا من األول.. شأهنا شأن االنثروبولوجيا العربية ، ناهيك عن أنه ال 

يوجد اليوم ختصص جامعي هلا !
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نحن واألنَْسنَة )علوم األنثروبولوجيا(

هذه الفكرة � أي: منطلق االتهام الذي يس�بب التش�ويش لقبائل محددة )الس�ادة ، المش�ايخ( 
ُع بالبحث العلمي � متَِّهَمًة الس�عي للهيمنة على عقول وقلوب الناس ، وس�رقة  ف�ي أبح�اٍث َتَتَلفَّ
تاري�خ حضرموت وفكرها وهويتها، وهم بكافة أس�رهم ومجموعاتهم وقبائلهم جزء من فئات 
المجتم�ع الحضرمي اليوم ، ونحن جزء منهم � ليس�ت جديدة ، وس�بق به�ا كثيرون ، وهي فرع 

انبنى على أصل أعم ، وهو علم األَْنَسنَة / االنثروبولوجيا / االستشراق الجديد.
إن هذه الدعوات :

* تجرح ما تبقى من لم للشمل بين الفئات االجتماعية، بما فيها من خطاب كراهية وعنصرية ، 
* تهدد الهوية الحضرمية اليوم ، المستمد من ديننا اإلسالمي 
الحنيف ومدرس�ته الش�افعية التي جعلت من الحضارم مثاالً 

يحتذى به ورسل سالم ))).
* تمثل المرحلة االخيرة في مراحل األنثروبولوجيا القادمة 

إلى حضرموت ، يقول  يقول ريتشارد أنطوان األنثروبولوجي االمريكي: إن تطور أنثروبولوجيا 
الشرق االوسط مر بأربع مراحل: 

مرحلة سيطرة المستشرقين، . )
ومرحلة سيطرة الرحالة واالداريين السياسيين في العصر االستعماري، اي : األنثروبولوجيين . 2

الهواة 
ومرحلة سيطرة علماء االنثروبولوجيا المحترفين، . 3
وأخيرًا مرحلة سيطرة االنثروبولوجيين المحليين)2).. 4

هذه الكتابات التي تش�هدها حضرموت اليوم في أش�باه المؤتم�رات العلمية والمراكز البحثية 
إرهاصاٌت لكتابات االنثروبولوجيين، التي هي األصل ، وهي مصدر الوحي واإللهام لها، حيث 

لم تفتتح تخصصات أنثروبولوجية بعد في جامعات حضرموت. 

))) كام ورد يف بيان مؤمتر حرضموت اجلامع 22 ابريل 7)20 . 
https://www.facebook.com/hadhramoutich/

)2) »الرصاع عىل اإلسالم ، األصولية ، اإلصالح، والسياسيات الدولية« 
للكاتب اللبناين رضوان السيد ، ص 06) دارالكتاب العريب ،  بريوت 

عام 2005 



10

نسخة حتت التعديل

وبعب�ارة أخرى.. ما نش�هده اليوم من مس�مى )البح�ث العلمي( ، )مراكز البحث( ، )مش�اريع 
إعادة القراءة للتاريخ( مصدر تفكيرها / أفكارها هو علم استعماري ، وفي تجربة االنثروبولوجيا 
العربي�ة العظ�ة والعبرة، وحضرموت ال ت�زال بكرا على هذا كله ، ولذل�ك كلما أعجب أحدهم 
بش�يء من أدواتها أس�قطها على حضرموت وخرج لنا ببحث مثير للجدل، وأرحو أن يتيس�ر لي 
كتابة بحث مس�تفيض يبين تمرح�ل االنثروبولوجيا العالمية ثم العربية ، ويتلمس مس�تقبلها في 

حضرموت.
ه�ذا األص�ل )علوم االنثروبولوجيا(، الش�كل الذي انته�ت إليه علوم االستش�راق اليوم ، هو 
أس�اس لما يش�به هذه الكتابات ، وهي في الحقيقة إنجاز معرفي إنس�اني وعلوم جديدة مفيدة، 

فتحت لها التخصصات في العالم األول حتى وصلت إلى بلدان العالم الثالث.
وهي تعد تطويرا لعلم االجتماع الخلدوني ، وانطالقًا آلفاق أوس�ع ، ويس�تمتع البائع بمطالعة 
إنتاجها اإلنس�اني المتنوع، يش�وب نتائج بعض أبحاثها الميدانية أنها تشبه قواعد البيانات، تعين 
�لم  دوائ�ر الق�رار.. الخارجي�ة والداخلي�ة.. والبع�ض اآلخ�ر قناب�ل عنصري�ة موقوتة تهّدد السِّ

المجتمعي، حيث تنبني على عالقة )بدائي( ب�)متحضر(.
ومعنى االنثروبولوجيا )علم األَْنَسنَة (، وهو فروع ذات شجون، وليس علاًم واحدًا ، منها ُيعنى 

بدراسة الرائح االجتامعية واالثنيات، وهذا الفرع هو الذي 
يعنينا هنا ، هذه املعرفة كام يقول املركز األمريكي للدراس�ات 
اليمني�ة يف غ�الف إصداره »اليم�ن كما ي�راه اآلخر« صارت 
مروط�ة بعالق�ات الق�وى القائم�ة ب�ني الباح�ث ) غريب يف 

الغالب( وموضوع بحثه ) غالبا جمتمع غري غريب ( . 
 plausible »وقد رصدت االنثروبولوجية النروجيية جوليستاد 2006 يف كتاهبا »حتيز معقول *
prejudice التحديات التي تواجه علوم االنثروبولوجيا، 
وصدرهت�ا بقضية العنرصي�ة racism. وكان الملفت في 

طرحها نقد االنثروبولوجيا من الداخل))).
وق�د ح�ددت يف طرحه�ا مخس�ة حتدي�ات رئيس�ية لعلم 
االنثروبولوجيا لفهم مش�اكل العامل اليوم ، وش�ددت عىل 
احلاجة إىل »إهناء الطابع االستعامري لعلم األنثروبولوجيا«، 
وتؤكد فيه أن األنثروبولوجيا ال تزال متأثرة بامضيها االستعامري.كام تتعرض ملا سمته بأثربولوجيا 

 antropologi.info يف موقع اخبار االنثروبولوجيا Lorenz Khazaleh انظر مقالة االنثروبولوجي لورينز (((
The Five Major Challenges for Anthropology )بعنوان )التحديات اخلمسة لالنثروبولوجيا
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االنثروبولوجيا ، يف نوع من النقد الذايت للعلم ذاته.
* يقول د. أمحد عبدالرمحن الس�قاف خريج جامعة هاردفرد يف تقديمه لكتاب هارمتان »احلبش�ة 
واملناطق الساحلية الرقية األخرى من إفريقيا« الذي نره املجمع الثقايف اإلمارايت ص34: عىل 
وجه العموم، فقد حقق الغرب يف النصف الثاين من القرن التاسع عر امليالدي إنجازات عدة يف 

ميادين معرفية ش�تی ولكن عىل وف�ق رؤية غربية 
خاص�ة وذاتية ق�د ختتفي فيه�ا املوضوعية وتغيب 
النظ�رة الش�مولية خصوص�ا عندما يتعل�ق األمر 
بالش�عوب األخرى غ�ري األوروبية. ومؤلف هذا 
الكتاب كان يمثل أحد التيارات التي كانت متسك 
بزم�ام عل�م اإلثنولوجيا يف أملانيا. تل�ك التيارات 
الت�ي يرى البعض أهنا أحد العوامل التي تس�ببت 
يف ظهور الفكر النازي املبني عىل أسطورة التفوق 
العرقي. ومعلوم أن فرع األنثروبولوجيا التطبيقية 
يعنى بأس�س توجيه س�لوك البر من أجل حتقيق 

أهداف معينة. 
وقد طبقت الدول االستعامرية الغربية هذا العلم يف إدارهتا للمستعمرات وحرصت عىل تزويد 
موظفيها هناك بمعرفة أهم مبادئه، وعىل إطالعهم عىل نتائج البحوث األنثروبولوجية التطبيقية 
التي جترهيا عىل املستعمرات ليستفيدوا منها يف أداء عملهم، ومن هذا العلم انبثقت فكرة احلكم 
غري املبارش للمستعمرات من خالل الرؤساء واحلكام املحليني بام يعرف بنظام احلامية الذي يوكل 
اإلدارة  أمور  ويرتك  االستعامرية  لإلدارة  اخلارجية  السياسة  ورسم  والتخطيط  التوجيه  عملية 
الصبغة  وإعطائه  املحيل  العريف  القانون  دراسة  الرتكيز عىل  املحليني من خالل  للرؤساء  اليومية 

الرسمية .
 ثم خيتم املقدمة بقوله: واليوم ويف مطلع األلفية الثالثة ويف عالقة شعوب العامل الثالث بالغرب، 
َقْت عباراته لتدغدغ العواطف وتالمس مكامن املعاناة الدى تلك  ُنواجه بخطاب مشابه ، ربام ُنمِّ
الشعوب ؛ لكن املضمون والغاية واحدة : هي اهليمنة.. فام أشبه الليلة بالبارحة، فهل يا ترى من 

ِكر؟  مدَّ
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مشاريع علمية ذات أثر اجتماعي سيء
د ما تبقى من الس�الم   وف�ي ه�ذه األي�ام.. تطالعنا ف�ي كتابات التاري�خ الحضرمي نغم�اٌت ُتهدِّ

المجتمعي في حضرموت إن كان بقي منه شيٌء، 
ترف�ع راية البح�ث العلمي باألس�س الغربية لتق�ارن المجتمع الحضرم�ي بمجتمعات أوروبا 

الَكنَسية في العصور المظلمة ؛ 
فتمارس علينا اإلرهاب التنويري الذي ساد أوروبا بعد سقوط اإلرهاب الكنسي أحيانًا. 

وتطبق معايير دينية لترحَل لمجتمعاتنا صراعًا مذهبيًا  
فتعيد إنتاج وتدوير الصراع العلوي اإلرشادي أحيانًا أخرٰى))) . 

فهي وإن كانت صحيحة علميًا عند أصحابها ، لكنها مرفوضٌة حضرميًا / مجتمعيًا . 
يتم ترحيلها من مرحلة لمرحلة ، ومن جيل إلى جيل  

تارة باسم المنهج العلمي لالستشراق والنثروبولوجيا / االثنوغرافيا  / إعادة قراءة التاريخ
وتارة باسم تقرير العقيدة الصحيحة / إنكار البدع في الدين .

وبدالً من التفكير في النهوض بحضرموت الغد فإن مثل هذه الكتابات تتجدد كل مرة محاولًة 
تصوير المجتمع الحضرمي وكأنه في صراعات طبقية / اثنية حتمية ال تتوقف، منذ عهد الصحابة 
وحتى اليوم ، والقاس�م المش�ترك بينها العنصرية وخطاب الكراهية ، الذي يجرح مش�اعر فئات 
المواطنين الحضارمة ، وهذه ومضاٌت منها ، وكثير منها جاء متزامنًا مع اآلخر ولن ألتزم ترتيبها 

الزمني :

السوركتي  الشيخ  السوداين  أثارها   (9(5 العرين  القرن  مطلع  آسيا  رشق  جنوب  عرب  بني  أثريت  فتنة   (((
ثم  واإلعالم  الصحافة  يف  معارك  إىل  تطورت  الشافعي  للمذهب  املخالفة  النجدية  الفتاوى  من  بمجموعة 
اعتداءات ومواجهات كيدية واشتباكات خلفت آثارا يف التنازع والتدابر والتباغض أضعاف نفوذ العرب يف 

أوساط اإلندونيسيني الذين كانوا ينظرون إليهم بمثابة القدوة احلسنة التي يمكنها أن تسهم يف إصالح الدين.
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مشروع التخويف من السادة
* ق�ال المستش�رق و  المن�دوب الس�امي البريطان�ي هارول�د   انجرامز في بحث�ه »حضرموت 

١9٣٤- ١9٣5« : وامتد نفوذ الس�ادة حتى وقت قريب ليغطي 
كل أرج�اء حضرم�وت كم�ا كان حال الكنيس�ة خ�الل القرون 
الوسطى في أوروبا. وكونت لنفسها طبقة بيروقراطية ال يتدخل 
في ش�ئونها الح�كام المدنيون 
إال قليال))).  وقد انتهج انجرامز 

في سياس�ته محاوالت لتغيير مكانة العلماء والصلحاء، ألن من 
سياس�ة ب�الده تغيير خريطة ال�والءات القديمة ، وقد أحس�ن د. 
ص�ادق عم�ر مكنون بجمع س�يرة حافل�ة عنه بعن�وان »انجرامز 

سلطان حضرموت غير المتوج«)2) ص357.
* ثم تاله األس�تاذ صالح البكري اليافعي في كتابه »تاريخ حضرموت السياس�ي« الذي نش�ر 

عام 936) حيث قال: لقد بذل آل باعلوي كل مس�تطاع في توطيد 
مركزه�م الروح�ي ، وتظاهروا بالص�الح والتقوى وعمل�وا بكل ما 
عرفوا به من الدهاء لجلب الناس إلى تقديسهم والتبرك بهم ، ولقد 
نجح�وا في ذلك وفازوا بالس�لطة الروحية دون غيرهم ، وتضاءلت 
سلطة العلماء الدينية أمام سلطتهم الروحية)3) ... ثم إنهم لم يكتفوا 

بذل�ك فق�د ألف بعضهم كتب�ا لتضليل عق�ول الناس وتس�ميم أفكارهم بما يقصون�ه عليهم من 
الحكاي�ات الخرافي�ة والدعاوی الكهنوتية ، وأهم تلك الكتب هو »المش�رع الروي«، ولم يقفوا 
عن�د ذلك المد ولم يقنعوا بتضليل عقائد الش�عب الحضرمي و تس�ميم أف�كاره، ولم يقنعوا بما 
نالوه من الس�لطة الروحية بل طمحت نفوس�هم واش�رأبت أعناقهم إلى أكثر من ذلك ، طمحوا 
إلى الملك ، فلعبوا في السياسة أدوارًا هامًة سنذكرها في غير هذا المكان ، وأيقظوا فتنًا وأثاروا 

حروبًا بين يافع وآل كثير توصاًل إلى غرضهم المنشود.

عىل  )الكنيسة(  و  )البريوقراطية(  إسقاط  الحظ   ،  200( عدن  جامعة  مطبوعات  من  مرتمجا  النوبان  نره   (((
حرضموت لرتحيل الرصاع األورويب.

)2) وهو باألساس رسالة دكتوراه تقدم هبا إىل اجلامعة الوطنية بامليزيا بعنوان »أثر هارولد انجرامز يف احلياة السياسية 
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية يف حرضموت ١9٣٤-١9٤٤«.

)3) »تاريخ حضرموت السياسي« لصالح البكري اليافعي )/ 98.
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* ثم تاله المستش�رق س�ارجنت في محاضرته التي ألقاها في جامعة لندن عام 956) بعنوان 
»السادة في حضرموت« وبحثه اآلخر »التاريخ والمؤرخون في 
حضرم�وت« حي�ث خص�ص ال�كالم عن ) غ�زو الس�ادة لكل 
نواح�ي الثقاف�ة الحضرمي�ة( و )النظ�ام التراتب�ي ال�ذي فرض�ه 
االقتصادي�ة  مكاس�بهم  لتعزي�ز  القبائ�ل  عل�ى  العلوي�ون 

واالجتماعية)))).
وقال ص7)): لكن صديقا لي ضد السادة قال: إن لهذه الجمعية � ويقصد هنا جمعية األخوة 
والمعاونة بتريم التي أسسها السادة آل الكاف بتعاون مع غيرهم من السادة � أهدافا سرية تقضي 

بأن يتعلم أبناء الفالحين والضعفاء إلى مستوى معين. 
قلُت: والنقل عن المصادر الش�فهية فيما يشبه الصحافة ضاربًا عرَض الحائط بالمنهج العلمي 
في التثّبت ِشنِْش�نٌَة أعرُفها من َأْخَزِم)2). ويشتد عجبي ممن يعتبر سارجنت أهاًل لفهم الحضارمة 

مع تخبطه في فهم لهجتهم، بل جاهل مركب، ال يدري.. وال يدري أنه ال يدري.
)كان س�ارجنت يعتق�د أن إجادت�ه للغة العربي�ة، إضافة إلى ط�ول فترة إقامت�ه في حضرموت 
واختالط�ه بالس�كان قد مكنه من اس�تيعاب اللهجة الدارجة العامية الحضرمي�ة، ولما طلب منه 
ش�رح بعض أبيات الش�عر العامي المحلي ش�رحها ش�رحا ال يتوافق ومضمونه�ا ، وذلك لعدم 

إدراكه الرمز والكتابة من مدلول الجمل التي حملها بيت الشعر()3).
* ويف عام 992) م جاء املسترق الرويس ميخائيل روديونوف يف كتابه »إثنوغرافيا حرضموت 

الغربية: املكونات العامة واملحلية يف الثقافة الساللية« فقال يف 
املقدم�ة ص) رابط�ًا بني األحداث السياس�ية ما قب�ل الثورة 
وبني تقس�يم املجتمع احلرضمي:  صاحب االنقسام السيايس 
جلنوب اليمن قبل الثورة تشتت اجتامعي ، إذ انقسم املجتمع 
إىل عدد من الفئات املرتبة حسب التدرج االجتامعي يف درجة 

مصادر  »حول  فسامها  النوبان  ترمجها  وقد   ،  Historians and Historiography of Ḥaḍramawt  (((
التاريخ احلرضمي« وُنرت من مطبوعات جامعة عدن يف الثامنينات.

للبغض، وسعٌي  ، وتأجيٌج  فتنٌة أخرى  العبارة معلقًا:  العطاس عىل هذه  السيد مصطفى بن عبدالرمحن  يقول   (2(
إلعادة ما كان اخلوارج يطلقونه عند هيمنتهم عىل حرضموت خلمسة قرون مضت ، وال يزال رشرها متطايرًا 
الزمنية  الفجوات  بني  احلرضمي  والتاريخ  الرتاجم  »كتب  ويزيلها.  يطفئها  أن  اهلل  نسأل  عادْت،  خبْت  كلام 

وروايات املجهولني« ص92 .
املالحي، عبد الرمحن عبد الكريم »من مفكريت: حرضموت يف عيون باحثني أجانب« جملة آفاق ع 6) )996)م(    (3(

ص 7-6.
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املقامات ، الطبقات االجتامعية التقليدية.
إن املكانة األكثر متيزا يف حرضموت يش�غلها الس�ادة )املفرد: سيد( ويطلق عىل النساء )رشيفة(. 

وهذه الفئة تدعي االنتامء إىل النبي حممد m من جهة ابنته فاطمة.
إن أص�ل الس�ادة كام هو جيل يثري الش�كوك، تذكر التقاليد إن عيل بن حمم�د بن جديد بن عبداهلل 
)ابن االبن حلفيد املهاجر( قد اجته إىل سكان البرصة لالستيضاح والتثبت ، وبفضل شهادهتم عزز 

النسب.
بني سادة حرضموت : العيدروس، السقاف، الكاف، احلداد، العطاس، احلبيش، بن الشيخ بوبكر، 
بلفقيه، املحضار، مشهور، شهاب، الرسي ،اجلنيد، بافطيم، موىل الدويلة، الصايف، باعقيل، البيتي، 
باروم، مدحيج، مقيبل، بن حدون ، مطهر، طه ، البار، اهلادي، اهلندوان، الس�ليله ، طاهر وغريهم. 

وقد انقطعت بعض األرس التي اشتهرت جيدًا يف املايض) املساوى ، الشيل ، موىل خيلة())).
* وفي عام 998) ومن ذات المركز نشر بحٌث لألنثروبولوجي األمريكي ألكسندر كيش بعنوان 

»الس�ادة في التاريخ« مقال�ة نقدية للتاريخ الحضرمي ، أش�ار 
فيه�ا إلى  )الجدل الالهوتي( ح�ول تقديس األولياء في بداية 
القرن التاسع عشر والذي انفجر في حرب 994) بين شطري 
اليمن، وأش�ار إلى أن الس�ادة صوروا أنفسهم بصورة التنسك 
والزه�د، وأخف�وا تس�ويقهم لح�وط األولي�اء عل�ى زبائنه�م 
االقتصاديي�ن والسياس�يين ، تحت طبقات س�ميكة من الس�ير 

والتراجم المموهة. 
قل�ت: ال يخف�ى في كالمه وكالم من س�بقه االس�تخفاف بعقول القبائ�ل الحضرمية ، وتوجيه 

اإلهانة لرجالها كونها قبلت بفرض كل هذا عليها طيلة الدور الصوفي الذي دام عدة قرون.
* وف�ي ع�ام 2003 ج�اء  د. حس�ن صالح غالم ف�ي أطروح�ة الدكتوراة 
»مص�ادر تاري�خ حضرموت ف�ي العصر الوس�يط« فق�ال ص298 ناقال عن 

))) ترمجه د. عيل صالح اخلالقي وصدر عن دار جامعة عدن للطباعة والنر عام 2002م ، والكتاب كبقية الكتب 
أعاله ينتمي إىل علم االثنوغرافيا وإىل النهج االنثروبولوجي يف دراسته للعادات والسالالت ، وهذا الطرح هبذا 
الشكل سليم علميا و أمر طبيعي عند أصحابه ، ولنا إىل االنثروبولوجيا العاملية واملحلية عودة يف بحث مستقل 

بإذن اهلل، ولعلها تستحق الرصد واستراف مستقبلها يف حرضموت.
وباملناسبة فإن املسترق ميخائيل ضعيف يف بحثه امليداين ، الذي هو العمود الفقري ألي بحث انثروبولوجي،  
شيل هلم بقية يف مكة ، وآل موىل خيلة وآل املساوى بني  وما ذكره عن انقطاع هذه األرس خطأ حمض ، فآل ال

أظهرنا يف جاوة ووادي عمد وسيؤون واحلجاز واهلند غريها . 
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شاكر مصطفى المتخصص في أدب أمريكا الالتينية!!))) في كتابه »التاريخ العربي والمؤرخون« 
ضمن فصل يتكلم فيه عن غياب كتب التاريخ الحضرمية:

كل ذلك أدى إلى عدم وجود مؤلفات تاريخية بالمعنى اللفظي للكلمة، وأصبح تاريخ المنطقة 
هو ما س�جله العلم�اء والمهتمون من أفراد األس�ر والعائالت الذين ال يهمهم م�ن تاريخ الفترة 
الس�ابقة إال ما يس�مح لهم بإبراز تاريخ عائالته�م القائم على تعصب أب�وي بطريركي مصحوبا 
بنف�وذ روحي، وذلك في قطيعة مع التاريخ السياس�ي العام للمنطق�ة فانعدم األخير وحل األول 

محله. ويظهر ذلك في صور مختلفة مثل كتب التراجم.

ال أدري ما هو موقع هذا النقل ونحن نتكلم يف تاريخ حرضموت ، فهذا الرجل ال عالقة بحرضموت حتى   (((
نحكم كالمه عىل املجتمع احلرضمي.
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مشرو ع التشكيك في أصل اإلسالم الحضرمي
* ث�م جاءت المرحل�ة االش�تراكية 967) – 994) وقامت في بدايتها بذب�ٍح هوالكيٍّ وإبادٍة 

ستالينيٍة لفئات اجتماعية كاملة وتهجير من بقي بعد مصادرة 
بيوته�م وممتلكاته�م، وفرض�ت عل�ى المجتمع مس�ميات 
المجتم�ع  عل�ى  اإلقطاعي�ون   / البرجوازي�ة   / الكهن�وت 
الحضرم�ي، وفرض�ت معه�ا أدبي�ات ال حصر له�ا ، وممن 
عبدالق�ادر  محم�د  األدي�ب  لخصه�ا 

بامط�رف في كتابه »اإلقطاعيون كان�وا هنا!« مع صورة أكوام  الجماجم على 
الغالف على أطالل الخرائب.

* ثم جاء المستشرق الروسي سرجيس فرانتسوزوف عام 992) في بحثه »تاريخ حضرموت 
السياسي واالجتماعي قبيل اإلسالم وبعده« فقال عن قبيلتي 
كندة وحضرموت : وكان الدخول في اإلسالم بالنسبة لكثير 
منهم يعني الدخول في حلف عس�كري وسياس�ي شخصي 
م�ع الرس�ول m ، الذي يش�ترط عليه�م فقط ش�رط قبول 
اإليم�ان بوحداني�ة الل�ه س�بحانه وتعال�ى  / وكان�ت وف�اة 

الرس�ول m ق�د وقفت حج�ر عثرة أمام قرابة األش�عث له عن طريق المصاه�رة  / وكان النزاع 
حول ملكيات مساحات األراضي مع زعماء كندة هو السبب الرئيسي الذي جعل وائل بن حجر 
يجد الطلب للبحث عن س�ند الرس�ول m له؛ خاصة أن كندة كانت تحاول الس�يطرة على أحد 

الوديان التابعة لوائل في حضرموت))).
* ث�م جاء د. حس�ن صالح غالم في أطروحة الدكت�وراة »مصادر تاريخ حضرموت في العصر 

الوسيط« عام 2003 فقال ص43) أثناء نقله نقوالت متعددة عن كتاب »الردة« للواقدي:
وإذا م�ا أخذ كل ذلك بعني االعتبار، فأين لكندة أهدافها اخلاصة من حركة 
املعارض�ة تل�ك؟ فهي مل هتدف إىل مؤازرة بني هاش�م يف حقهم املس�لوب كام 
تص�وره بع�ض املصادر العربية ، ولكنها حركة قبلي�ة معارضة تطمح للتحرر 
من س�يادة قريش وممثله�ا أيب بكر، وهتدف إىل أحياء امللكي�ة الكندية الضائعة 
الت�ي س�بقت قري�ش إىل تكوينه�ا ، بل حاولت بعثها يف حي�اة النبي حممد غري أن�ه أيب عليها ذلك . 

))) ص99 – 00) ، نره املعهد الفرنيس للدراسات واآلثار والعلوم االجتامعية بصنعاء )200 .
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ورأت يف إنتش�ار »ردة« قبائل العرب فرصة مواتية إلحياء مروعها من جديد، لكن تلك النظرة 
السطحية الضيقة مل تغش أبصار كل بطون كندة، فحث بعضها اخلطى لالنخراط والتفاين يف دعم 
أس�س الدولة اإلس�المية، وجتاوز دعوة القبيلة الضيقة التي س�عت احلركة إىل تكريس�ها مستغلة 
بذلك حداثة عهد القبائل باإلس�الم، فضال عن سياس�ة الشدة التي اتبعها زياد يف مجع الصدقات. 
وانعكاس�ها يف التف�اف أكث�ر بط�ون كن�دة حول األش�عث بن قيس ال�ذي أيب نجدهت�ا إال بتتوجيه 
واالع�رتاف ب�ه ملكا عليها ، جمس�دا رشعية ذلك االعرتاف بوضع تاج ج�ده يزيد بن معد يكرب 

عىل رأسه خائضا به معارك امللك اخلارسة.



19

نسخة حتت التعديل

مشروع التشكيك في الصوفية )سادة + مشايخ(
* ث�م ج�اء  االنثروبولوج�ي عبدالل�ه بوج�را ف�ي كت�اب »اليم�ن كما ي�راه اآلخر.. دراس�ات 

انثروبولوجية مترجم�ة« الذي أصدره المركز 
ع�ام 997)  اليمني�ة  للدراس�ات  األمريك�ي 
بتقديم االنثروبولوجية لوس�ين تامينيان مقاال 
والترات�ب  السياس�ي  »الص�راع  بعن�وان 
االجتماع�ي بحضرموت« فق�ال ص36 : إن 
مكان�ة المش�ايخ والقبائل متس�اوية، لكونهم 
ينحدرون جميعا من نسل الجد األول قحطان 
، ولهذا فهم يش�كلون ش�ريحة واحدة. ولكن 
هناك تمايز ما بين الفئتين داخل هذه الشريحة 

؛ فللمش�ايخ دور ديني ش�بيه بدور السادة، وهم يش�كلون، كما وصفهم أحدهم، )سادة ثانويين( 
ويملك�ون ع�ددا من القرى تس�مى الحوطة. ولكنهم يختلفون عن الس�ادة ، م�ن حيث إن بيوت 
المشايخ الكبار منهم تقع في مناطق محددة خاصة بهم. ويسود االعتقاد بأنهم، هم أيضا، يملكون 

قوى روحية فطرية وإن كانت أقل شأنا من قوى السادة .
ومن جهة أخرى تش�غل القبائل ـ وهم رجال مس�لحون � الجزء األكبر من المنطقة. ويعتبرون 
بدائيي�ن وغي�ر متديني�ن إل�ى حد ما. وتش�غل كل قبيل�ة المناطق الخاص�ة بها والتي تقس�م على 
وح�دات القبيلة من أكبر إل�ى أصغر وحدة. تعتبر القبائل بمثابة محاربي حضرموت ويش�كلون 
مجتمعة حربيا لكونهم مسلحين ومنخرطين في عداءات قبلية دائمة. باإلضافة إلى هذا فإن قيم 

)الشرف والعار( أقوى بين القبائل منها في أي فئة اجتماعية أخرى))).
قلُت: ال أدري ما فائدة تكرار النقل وإعادة كل ما كتبه س�ارجنت في الخمس�ينات من التركيز 
عل�ى فت�رة الصراع العلوي اإلش�ادي، م�رًة بعد م�رًة كما فعل كل م�ن كتب ع�ن االنثروبولجيا 
الحضرمية.. ومن مركز في صنعاء يعيش التس�عينات بعد أن أعيد تش�كيل المجتمع الحضرمي 
وتفتيت المفتت منه ، وصار السادة والمشايخ والمساكين كلهم ضحايا مرحلة كان فيها جنوب 
اليمن أكبر مجمع بشري للفقراء والمعوزين . يا لهذا الفقر العلمي ، وكأن الجديد في االثنوغرافيا 
الحضرمي�ة حضرموت يس�تحيل اإلتيان به ، فنجتر كتابات قبل أربعة عقود تم اس�تهالكها وكثر 

))) »اليمن كما يراه اآلخر.. دراسات انثروبولوجية مترجمة« مراجعة طلحة فدعق ، جامعة ميتشيغان ، أمريكا  .
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الناقلون عنها.
إن اإلصرار مرة بعد مرة على اختيار هذا اإلطار الزمني لدراسة المجتمع الحضرمي )علوي / 
ارشادي( مطلع القرن العشرين - لعمري � هو بقايا المخلفات االستعمارية الذي قدمنا ضرورة 

تحرر االنثروبولوجيا منها، كما أسلفنا مع جوليستاد والسقاف في مقدمة البحث.
* ثم جاء هارتلي في أطروحة الدكتوراه التي استندت على البحث الميداني الذي تم بين عامي 

فيه�ا  يبح�ث  960)م   -  (959
النظام السياس�ي لقبيل�ة نهد مركزًا 
)الزعام�ة  اس�تخدام  عل�ى 
المزدوجة( ،حيث قال : الفئة التي 
أطلق عليها )رجال الدين( تش�مل 
والمش�ايخ.  الس�ادة  م�ن  كاًل 
و)المشايخ( يعتقد أنهم ينحدرون 
م�ن س�الالت الموظفي�ن الدينيين 
ف�ي فترة ما قبل اإلس�الم ، والفرق 

بين هاتين الفئتين ضئيل حيث إنهما اعتبرتا من فئة رجال الدين))).
* ثم جاء األستاذ كرامة بامؤمن عام 2002 في كتابه »الفكر والمجتمع في حضرموت« وأفرد 
العناوين في كتابه لمواضيع ش�تى  كاالس�تعالء ، والس�خرة 
االجتماعي�ة ، والعنصري�ة ، والتعال�ي ، كله�ا عن�د الس�ادة ، 
وتأثره�م  بنظري�ة االصطف�اء اليهودية ، وأن الفك�ر الصوفي 
الحضرمي فكٌر رافضيٌّ اثني عشري ، يسعى للسلطة والهيمنة 
واستعباد الحضارمة ، ثم راهن في خاتمته على فكر الصحوة.

))) »الشتات الحضرمي تجار، علماء، ورجال دولة ١٧5٠ - ١9٦٠ م« ص233، نر عام 990) ، ترمجة د.عبداهلل 
عبدالرمحن الكاف، مراجعة صياغة: د. عبداملطلب جرب ، حترير : الريكي فرايتاك، وليم كالرنس سميث.
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مشروع القبورية في حضرموت
* ث�م جاء الش�يخ أحمد بن حس�ن المعلم ع�ام 2000 في كتابه »الكش�ف المبي�ن عن حقيقة 
القبوريين« متحدثا عن زيارة النبي هود عليه السالم وما فيها من شرك وضالالت ردا على كتاب 
الباح�ث فهم�ي عبيدون » الدر المنضود في أخبار قبر وزيارة النبي هود «، ومع أن الش�يخ يناقش 
مسألة من التشريع اإلسالمي إال أن النغمة ذاتها تتكرر حيث يقول واصفا بعض مظاهر الزيارة: 
م�ن هم أهل تريم المس�تحقون للعز؟ هل ه�م القبائل الذين 
نصيبه�م من ذل�ك العز حمايته والحفاظ علي�ه ألربابه دون أن 
يش�ركوا في�ه بأدنى نصيب؟ هل هم المس�اكين م�ن الفالحين 
والعمال وطوائف الحضر المختلفة؟ هل يمكن أن نقول بأنهم 
المعنيون باألمر وهم يعاملون معاملة العبيد األرقاء من أس�ياد 
سيئي الملكة يسخرون للخدمة وإلظهار مجد أهل المجد وعز أهل العز بإذاللهم وإهانتهم؟ هل 
ه�ؤالء لهم نصي�ب من العز؟ إن المقصود بالع�ز الذي تجب المحافظة عليه هم أولئك الس�ادة 
وحده�م! وم�ن هن�ا يمكن أن نفهم كي�ف لقيت زيارة هود ذل�ك االهتمام وتل�ك العناية وذلك 

الجهد لتكون من دعائم العز المنشود)))!
َم له  * ثم جاء الش�يخ علي بابكر وزمالؤه في كتاب »هذه هي الصوفية في حضرموت« ، وق�دَّ
الش�يخ : علوي بن عب�د الق�ادر الس�قاف ، الش�يخ: 
أب�و بك���ر بن ه��دار اله��دار ، الش�يخ : صالح بن 
ب�خي��ت مولى الدويل�ة ع�ام 2004 ، وأفرد فصال 
لتجارة القبور والكرامات فقال ص36:  إنه مشروع 
ناج�ح ويدر رزقًا كثي�رًا على أصحاب�ه ، وال يكلف 
كثي�رًا ، إنم�ا ه��و بناء قبة عل�ى قبر الش�يخ وتزيينها 
وزخرفته�ا وكتاب�ة أوراق ف�ي كرامات�ه ، لكي يعتقد 
الناس فيه ويكثر ال�زوار وأصحاب الحوائج. وهذا 
م�ا فعل�ه أصحاب عينات مع فخ��ر الوج�ود أبي بكر ب�ن سالم ، وقد حث�وا الن�اس على زيارته 

ورتب�وا عليها الثواب الجزيل.
ث�م أفرد فص�ال ألوجه الت�ش��اب�ه بين اله�ن��دوس ع�ب�دة األصن�ام وبين غ�الة الصوفي�ة في 

))) ص49 ، » الكشف المبين عن حقيقة القبوريين« أمحد بن حسن املعلم990) .
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حضرموت ص55، ثم قال في الخاتمة ص58 : عرفت أخي القارئ أن ال�دافع األك�ب�ر لصوفية 
حضرموت – فيما سبق – ه�و أكل أموال الناس بالباطل ، وأما في هذا العصر وبع�د أن تحسنت 
أح�وال الن�اس المالية خاصة بعد تق�دم الصناعات واستغنى الناس ، ف�إن الدافع الكبر لهم ه�و 

الِك�ب�ر والعناد يظن أنه إذا اعترف بالحق وت�رك الباطل أن هذا فيه تحقيرًا آلب�ائه ومكانتهم.
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المشروع العنصري في حضرموت
* ث�م ج�اء االنثروبولوجي اينس�ينج هو ف�ي كتابه »أضرحة تريم.. األنس�اب وقابلي�ة الحركة« عام 

2006 وأسه�ب في دراس�ة الظواهر العنصري�ة ، كونها من 
ش�ؤون تخصصه ، يقول السلطان غالب بن عوض القعيطي 
ف�ي نق�ده للكت�اب: وألسباب محي�رة أيضا اخت�ار المؤلف 
�د(، وهو الحضرمي  مصطل�ح )Creole( كمرادف ل�)ُمَولَّ
حضرم�وت،  خ�ارج  المول�ود 

والمصطلح الس�الف يطلق عادة على الش�خص من أصل زنجي/أوروبي 
على عالقة ما بجزر الهند الغربية ، وال صلة له - أي: المصطلح المذكور- 
بالش�تات الحضرمي، وإصرار المؤلف على استخدام هذا المصطلح يعتبر 
إثارة متكررة ومصدرا للتشويش))). ناهيك عن استخدامه للفظ )االحتالل 

األجنبي اليافعي).
* ثم جاء د. أبوبكر باقادر أستاذ االجتماع واألنثروبولوجيا بجامعة الملك عبد العزيز في جدة 
ف�ي بحثه )بعض إسهام�ات الحضارمة في الثقاف�ة العربية 700) - 2000( المنش�ور ب�»مجلة 
المس�ار« ص54 ع�دد ) ع�ام 2008 مج�ردًا القعيط�ي 
والكثي�ري والواح�دي ع�ن حضرميته�م مش�بهًا نظامهم 
بالنظام الهندي المس�تزرع في حضرموت: والشبه واضح 
ج�دا بي�ن هذا النظ�ام الطبق�ي التراتبي وبين نظ�ام الطبقة 
)caste( المعم�ول به دينًا في الهند، ول�م أستطع بعُد أن 
أق�ف على أدلة تؤك�د أن حضرموت تبنت الهندوسية دينا 
ف�ي فترة من فتراتها التاريخية القديمة يمك�ن أن يعزى إليه هذا النظام، صحيح أن العالقات بين 
الهند وحضرموت قديمة وأصيلة لكن النظام الطبقي هذا بقي في الهند بسبب ديني، والسؤال ما 
الذي جعله قائما ولفترات طويلة؟ ولعل أصداءه التقليدية بتقس�يماته المقيتة ال تزال باقية، فهل 

هذا بسبب صالت هندية لكن غير دينية؟ 

))) قف عىل قوله : التشويش ، ص82 من كتاب »أرضحة تريم«، وستأيت الحقا اإلشارة إىل الغمز واللمز املزعجنِي ، وقد 
االسم  ، هذا  باالنجليزية   albab.com موقع  ُنْرت يف   ، قيمٍة  علميٍة  بمالحظاٍت  املؤلَف  السلطاِن  فضيلُة  تعقب 
»أرضحة تريم« يذكرنا بكتاب »أرضحة حرضموت املقدسة« ملن لقب نفسه أباسعد النشونديل السلفي ، والذي يشاركه 

التشابه الغائي يف استهداف كرامات الصوفية بالدراسة والتحليل.
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ورغ�م وجود نظ�ام الطبقات التراتبي�ة، إال أن الحكوم�ات المحلية الت�ي حكمت حضرموت 
ف�ي النص�ف األول من القرن العش�رين، إنما كانت األس�ر تع�ود أصولها إلى طبق�ة البدو، ولقد 
تش�كل النظام الحكوم�ي في دولة )القعيطي والكثيري والواح�دي( وجميعهم من خارج منطقة 
حضرموت)١(، على شكل حكم الراجات الهندي، حيث تحكم أسرة معينة منطقة، ولقد اعترفت 
السلطات البريطانية لهؤالء السالطين بنفس السلطات والنفوذ الذي كان السالطين الهند. بل إن 
الملف�ت للنظر وجود عالقات عميقة ومتجذرة بين أسر هؤالء الس�الطين وسالطين من الهند، 

فهل هو نظام هندي استزرع في حضرموت وال يوجد شبيه له في بقية مناطق الجزيرة العربية؟

))) سمعت أن بعض املفسبكني يستخدم لفظة )القبائل املنتقلة( أو شيئا من هذا القبيل ويصم السادة هبا كوهنم من 
خارج حرضموت، وهذا أعجب كونه مل يدرس االنثروبولوجيا يف الغرب حتى نستطيع أن نتعامل مع مدرسة 

نعرفها.. لقد كثر الكّتاب اليوم يف أعمدة الفيسبوك دون منهجية تارخيية حمددة .
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نظرية )األنا العلوية(
والي�وم ف�ي عصر الفيس�بوك ومع اضطراب المش�هد اليمن�ي بالصراعات والح�روب ومعاناة 
الناس من الغالء وأنواع البالء وتطّلع الحضارمة للم شمل أبناء الوطن تطالعنا كل يوم مجموعٌة 
من األوراق والكتابات ، ومنها ورقة د. عبدالقادر باعيسى التي حلل فيها كتاب »المشرع الروي« 
في مؤتمر )التاريخ والمؤرخون الحضارمة في القرنين الحادي عش�ر والثاني عش�ر الهجريين( 
الذي نظمه مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر )وهو رئيس المركز( في  30 
ديس�مبر 8)20م، يق�ول د. علي صال�ح الخالقي في مواقع التواصل مش�يدا بالبحث: ومن بين 
األبح�اث المقدم�ة تميز بش�كل خ�اص بح�ث أ.د.عبدالقادر علي باعيس�ى بمنهج�ه التحليلي 
الرصين لمؤلف الش�لي »المش�رع الروي في مناقب الس�ادة الكرام آل أبي علوي«، وهو الكتاب 
ال�ذي يتح�دث ع�ن الكرام�ات بوصفه�ا فض�اء متع�دد القيم 
والش�واهد عل�ى فض�ل العلويي�ن ومنزلتهم، وق�ام  على إبراز 
)األن�ا( االجتماعي�ة.. )أن�ا العائل�ة العلوي�ة( التي تبرز نفس�ها 
بوصفه�ا عنص�رًا نموذجي�ا من خالل ه�ذا التراكم ف�ي تراجم 
ال على ش�كل خاص من أشكال  األعالم وإبراز الكرامات الدَّ
الوعي المرتبط بتصور المثالية في العائلة. وكان أستاذ التاريخ د.محمد سعيد داوود محقا حينما 
أش�اد بالبحث وصاحبه وقال:)إن باعيس�ى اختطف�ه األدب ولو كان مؤرخا ألف�اد أكثر(، وهذه 
سم�ة لك�ل أبحاث ومش�اركات د.باعيس�ى، وتنم عن مقدرته ف�ي الجمع بين الق�راءة التحليلية 

لألدب ولألحداث التاريخية بمنهجية علمية رصينة ولغة أدبية راقية.
وقد نشر مركز حضرموت للدراسات في مواقع التواصل مقطعًا مصورًا له يلخص فيه ورقته، ذكر 
فيه بعض النقاط : العالقة بالقبور وما تحت األرض ، مثالية ال عالقة لها بالواقع ، حالة االس�تالب 

العام ، تعميم االستالب على تريم وحضرموت ، ثم نشرت الورقة في مجلة حضرموت ع)). 
ومم�ا ذكره فيها: من حيث موضوع الكتاب يعد بالنس�بة إلينا موضوع�ا مغلقا أو مكتفيا بذاته ، ما 
دمنا ال نعرف خصوصياته ، إذ إن ما يجري فيه مرتبط بتحول غامض تعيش�ه بعض الذوات البش�رية 

في تنقلها بين الحسي والميتافيزيقي .
ومنها: والكتاب يقوم -من جانب آخر- على شكل من أشكال إبراز )األنا( االجتماعية )أنا العائلة 

أو القبيلة(، التي تبرز نفسها بوصفها عنصرا نموذجيا من خالل هذا التراكم في التراجم .
ومنها: وقد يكون الدخول إلى عالم التصوف والكرامات منذ بدء إنشائه المؤسسي في حضرموت 
على يد الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي ناتجا عن إحساس العلويين بالغربة في المجتمع، في 
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ظل اعتزاز مفرط بالذات، 
ومنها: الحكايات التي صارت بفضل تكرارها أشبه بآلة كبيرة تفعل سلبيا في المجتمع إذ صارت 
تكرس االس�تعالء دون جوهر روحي صادق، فبعد أن كانت الحكايات مرتبطة بالصالحين صارت 

مرتبطة بأولئك الذين يحاولون السيطرة على المجتمع.
قلُت: قف على :

)- الرم�ي باالستع�الء ، وهو إعادة طرح األست�اذ كرامة بامؤمن في كتاب�ه »الفكر والمجتمع في 
حضرموت« اآلنف الذكر.

2- الحكم على ما في األرواح والبواطن )دون جوهر روحي صادق( في ورقة علمية!
3- ه�ذا الموق�ف التعميمي من عالم المثال الذي طرحه باعيس�ى ومن يش�اطره رأيه من إخواننا 
الحضارمة يختلف عن النظرة الش�مولية ، في طرح االنثروبولجي اينس�ينج هو اآلنف الذكر وكتابه 
»أضرحة تريم.. األنس�اب وقابلية الحركة« الذي حاول جاهدا الربط بين قوة ش�بكاتهم في الخارج 
وقبورهم في الداخل، السؤال الذي ال تزال دراسات الشتات الحضرمي تطرحه، و)قّدم في وجهة 
نظ�ره تحلي�اًل مفصاًل عن إنش�اء وصيان�ة نظام )ش�بكات( – اتصاالت- استمر إلى م�ا بعد سقوط 
االمبراطوريات البحرية ... وأما )تريم( وقبورها حسب العنوان، فهي رمُز خالد للذهاب واإلياب 

والشهود والغياب لجمعها بين الديني والدنيوي، وبين الرمز والمثال واإللهام والخيال())).
وقد سّودُت ورقًة ليس هنا محلها، لخصُت فيه كتاب أ. د. مصطفى 
بدوي عن عالم الُمُثل »عالم ما وراء المادة في القرآن والسنة وكالم 
علم�اء األمة« ، لعلني أتط�رق فيها إلى تغطية هذا الجانب أكثر بإذن 

الله .
صوفي�ة  عن�د  المث�ال  عال�م   � بال�ذات  الموض�وع  ه�ذا   وف�ي 
حضرموت � أعجبني اعتراف باعيس�ى بغموضه وجهله لخصوصياته، وهذا تواضع علمي يس�جل 
له ، ولي في الطبيب المصري غير الحضرمي مرجعية أكثر من باعيس�ى، حيث كان ش�غله الش�اغل 
ط�ول عمره ترجم�ة كتب التصوف الحضرمي إلى اإلنجليزية والفرنس�ية بع�د أن درس في األزهر 

وعلى يد علماء الحضارمة، وهذه بعض ما ترجمه لالنجليزية من تراث صوفية حضرموت:
Counsels of Religion  النصائح الدينية والوصايا اإليمانية
Mutual Reminding  رسالة المذاكرة مع اإلخوان المحبين من أهل الخير والدين
The Perfect Call on the obligation of da’wah الدعوة التامة والتذكرة العامة
Knowledge and Wisdom الفصول العلمية واألصول الحكمية

))) فضل النقيب ، جريدة )احلياة( اللندنية 30 نوفمرب 2006.
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The Book of Assistance رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة
Gifts for the Seeker آداب سلوك المريد
The Lives of Man سبيل االدِّكار واالعتبار بما يمر باإلنسان وينقضي له من األعمار
the key to the garden مفتاح الجنة

وهذه الكتب جميعها من تأليف اإلمام عبدالله بن علوي الحداد ، ما عدا الكتاب األخير فهو من 
تأليف الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد.

وق�د أش�بع الفصل عن ه�ذه العوالم الغامضة عند باعيس�ى في كتاب�ه : »عوالم م�ا وراء المادة« ، 
وجهود بدوي معروفة لكل غربي مهتم بالشأن الحضرمي  ))).

))) خترج يف كلية الطب، جامعة القاهرة، عام )97)، ثم سافر إىل بريطانيا، حيث حصل عىل زمالة الكلية امللكية 
لألطباء النفسيني بلندن سنة 983). ويعمل منذ ذلك احلني استشاريا يف الطب النفيس يف املدينة املنورة ، أخذ 
ومظاهر  اإلسالمي،  النفس  بعلم  خاص  اهتامم  وله  احلجاز،  وحضارمة  الريف  األزهر  علامء  من  مجلة  عن 
اإلمام  واإلرهاب،  العوملة  بني  الزمان  آخر  عالمات  منها:   ، بالعربية  مؤلفات  عدة  نر  اإلسالمية،  احلضارة 
احلداد جمدد القرن الثاين عر ، يوم الفرقان أرسار غزوة بدر، عوامل ما وراء املادة يف القرآن والسنة وكالم علامء 
األمة ، املعاين العلوية للعامرة اإلسالمية ، وله مؤلفات باللغتني اإلنجليزية والفرنسية، إضافة إىل ترمجة كتب 

تراثية من العربية إىل اإلنجليزية والفرنسية.
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محصلة ما سبق من الموجات البحثية
تبي�ن م�ن العرض الموجز للموجات البحثية عبر الس�نوات  أن صوفية حضرموت : الس�ادة + 

المشايخ :
بيروقرطية كنسية مثل القرون الوسطى ، بطريركية/ انجرامز     934). )
متظاه�رون بالتق�وى لجل�ب تقدي�س الن�اس ، أئمة ف�ي الض�الل بتاليف كت�ب المناقب ، . 2

(936 يسممون أفكار المجتمع ، يتطلعون للملك ، يوقظون الفتن / البكري   
غ�زاة خارجي�ون للثقافة الحضرمي�ة ، أصحاب مكاس�ب اقتصادية واجتماعي�ة ، اخترعوا . 3

النظام التراتبي وفرضوه على القبائل / سارجنت       956)
كهنوت ، اقطاعيون ، برجوازيون / المرحلة االشتراكية    967) - 994). 4
عزهم بإهانتهم / المعلم           990). 5
يدعون االنتماء الى النبي محمد / روديونوف       992). 6
يس�وقون حوطه�م وقببه�م عل�ى زبائنهم االقتصاديي�ن والس�ياسيين ، يخترع�ون التراجم . 7

المموهة / كيش            998)
قبوريون ، مش�ركون، ضالون ، يعاملون القبائل والمس�اكين معاملة األرقاء ويسلبون منهم . 8

تج�ار القب�ور والكرامات والقب�ب  ، غالة ، مثل الهندوس وعبدة األصن�ام ، يأكلون أموال 
2004 الناس بالباطل ، أصحاب كبر وعناد / بابكر       

عق�دة المثالي�ة ، يعانون من عقدة األنا االجتماعي�ة ، استالب عام عن الواقع ومع القبور ما . 9
تحت األرض / باعيسى           8)20

(0 .20(8 محرفون للتراث ، مخفون للمصادر / حمدين      
الفكر الصوفي )س�ادة + مش�ايخ( فكر استعالئي ، الس�خرة االجتماعية ، العنصرية ، . ))

التعالي، فكر يهودي ، اثني عشري ، يسعى الستعباد الحضارمة / بامومن  2002

وأما غيرهم :
١٢ .(960 قبيلة نهد تسعى للزعامة المزدوجة / هارتلي      
الصحاب�ة أسلم�وا ألجل البحث عن أحالف عس�كرية ، ليكون�وا اقطاعيين ألراضي . ١٣

حضرموت، كندة أسلمت لالستيالء على أراضي وائل / سرجيس فرانتسوزوف 992) 
السالطين )القعيطي + الكثيري(  : ذوو أصول زنجية / اينسينغ هو 2006 ، من طبقة . 4)

البدو ، من خارج حضرموت / باقادر         2008
١5 .2006 يافع حضرموت غزاة محتلون  / اينسينغ هو      
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منهج السالمة الحضرمي

وال بأس بالخروج عن الكالم األكاديمي والعلمي إلى فضائنا المجتمعي، قلُت: هنا وقفاٌت:
* السيادة في اإلسالم ال تقتضي إذالل أحد ، وإلغاء فكرة االجتباء واالصطفاء بفرية االستعباد 
واالستع�الء ليس�ت من المنهج العلمي في ش�يء. وقد رد عليها العالمة ابن عبيدالله الس�قاف ، 

وستأتي..
* لم يكن البحث عن المصالح الش�خصية وإذالل األتب�اع عند الحضارمة يومًا من األيام فكرًا 
ممنهجًا ، ولو كان ثمة شيٌء � ولو يسيرًا � لما كان لهم تأثير اإلكسير حيثما حلوا في أرجاء العالم.
* الجميع اليوم تحت ظل المرحلة ، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر ، والكل تحت المواطنة سواء، 
وعلين�ا تجنب خطاب الكراهية ، وال ننزه عن�ه الصوفية وال غيرهم ، كلنا مقصرون ويحصل منا 

ذلك على بعضنا البعض ، على الجميع االرتقاء عن هذا الخطاب.
* ل�م يس�بق للحضارم�ة أي صراع فكري تم تدويل�ه عبر تاريخهم حتى ج�اءت الفتنة العلوية 
اإلرشادية مطلع القرن العشرين، واليوم وحضرموت على مفترق الطرق ومع تحديات المرحلة 
فإن كل من يحاول إعادة إسقاطها / تدويرها / إنتاجها على الساحة فعليه أن يتحمل المسؤولية 

التاريخية / المجتمعية.
* ال نعم�م هن�ا فيم�ا نقلناه من نق�ول، فالتعمي�م ال يجوز ، كم�ا أن آراء كل ما نقلن�ا مما تقدم 
كلها ليس�ت كذلك، إنما هي نغمة تظهر بين الفينة والفينة)))، ورصدنا لها ال يحمل أي ضغينة ، 

نزعة  ينفك عن  فإنه ال  املتَِّهمني هؤالء  ))) وحتى من حياول اإلنصاف من ذات 
يف  كنيش  املسترق األمريكي الكسندر  قول  ومنها  أخرى،  مرة  االهتام 
الدراسات  كلية  يف  عقد  مؤمتر  ضمن  حرضموت  عن  كتبه  الذي  الفصل 
الرقية واالفريقية بجامعة لندن عام 990)م حتت عنوان )حركات الهجرة 
 -  ١٧5٠ الحضرمية  المسألة  الهندي،  المحيط  إلى  العربي  الجنوب  من 
١9٦٧(، حيث يقول: ويصح يل أن أجادل بأن املشايخ الصوفيني من ذوي 
الشعبية الواسعة والشخصيات الكارزمية املؤثرة كالسودي وباخمرمة مل 
يقوموا بنر التصوف بني أهل عرصهم فحسب؛ بل إهنم، بمعنى من املعاين،

 أنشؤوا ثقافة ونمط عيش ومنظومة قيم دائمة وقابلة ألن تكون بديال عن الروح القبلية القتالية التي كانت سائدة 
لدى النخبة احلاكمة يف بلدهم الذين اتسموا  باالحرتاب املستمر من أجل السلطة وبالسلوك اجلشع جتاه رعاياهم 
املقهورين حتى أصبحو خطرا هيدد املجتمع بتمزيق مؤسساته االقتصادية ونسيجه االجتامعي اهلش .ومهام يكن 
من أمر حول التفسري الذي يرجع نشاطاهتم واعتقاداهتم إىل النزعة اهلروبية، اتساقا مع األطروحة التي تذهب 
إىل أن للدين وظيفة تعويضية، فإننا ال نستطيع أن ننكر أهنم نجحوا يف  خلق ثقافة مضادة لسلوكيات الوحشية 
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فاختالفنا في الرأي مع بعض إخواننا الحضارمة حراُك علميُّ مفيٌد ومثمٌر إن شاء الله.
* ما نشهده اليوم من تسييس في المنطقة ، مع اختالف المكونات السياسية في المشهد اليمني، 
كل ذلك له تداعيات على العالقات االجتماعية والدينية في اليمن بعمومه ، وحضرموت ليست 

معزولة عن ذلك.
* حري�ُة التعبي�ر مكفولٌة للط�رح العلمي واألكاديمي ما ل�م يدُع إلى إثارٍة مجتمعي�ٍة ، أو ُيهدد 
لم االجتماعي، حتى لو تلفع باالنثروبولوجيا المحلية واالثنوغرافيا العلمية ، تشويٌش تحمله  السِّ
بعض األلفاظ يؤدي إلى جرح مش�اعر فئات اجتماعية محددة ، ومنطقتنا ليس�ت ببعيدة عن هذه 

المشاريع... مشاريع خطاب الكراهية ، فالتصعيد ، فالتحريش، فالصدام.
* يقول بعضهم: هذا اإلزعاج منكم بإش�ارات الغمز 
واللم�ز لآلخرين ليس من العلم األكاديمي في ش�يء ، 
اذهب�وا إلى أعمالكم ودعونا نمارس البحث األكاديمي 

الصرف، ألجل الحقيقة.
قلُت: حتى االنثروبولوجيين لديهم ضمير اجتماعي، 
االجتم�اع  أست�اذ  باق�ادر  أبوبك�ر  د.  بح�ث  ومنه�ا 

واألنثروبولوجي�ا بجامع�ة المل�ك عب�د العزيز في جدة في ال�ذي تقدم كالمه عل�ى أن سالطين 
حضرموت القعيطي والكثيري من أصول بدوية  في »مجلة المسار« حيث قال في ذات المقالة: 
ورغم وجود مئات األدلة على أن العرب والحضارمة لم يشتركوا في تجارة الرق أو في استغالل 
الس�كان األفارقة األصليي�ن، وأن األفارقة والناس إلى يومنا يذكرونهم بخير، إال أن اإلش�ارات 
والغمز واللمز الذي نجده في بعض الدراسات الحديثة حول الموضوع، تجعلنا نتس�اءل : متى 

سيقوم باحثونا بتقديم الصورة الصحيحة عن هذه األوضاع؟ 
وق�د قدمنا ف�ي أول البحث ك�الم االنثروبولوجي�ة النرويجية 

جوليستاد، عن ضرورة ممارسة انثروبولوجيا  االنثروبولوجيا.
قلت: إذا ما اشتغل االنثروبولوجيون بمراقبة عادات المجتمع، 

فعليهم أن يراقبوا عاداتهم.

والغدر واجلشع والتقليد الفكري والسلوكي التي كانت متفشية يف عصورهم تلك.
قلت: قف عىل اهتامه الصوفية بام سامه )النزعة اهلروبية( ، وهي يف األصل )فقه السالمة من الفتن املستمد من 
القرن احلادي  نصوص الرشيعة اإلسالمية( ، وهو أمر طبيعي يف هكذا دراسات ألهنا تنطلق من مقاييس هذا 
والعرين، ولكن التحليل السليم ألية جمموعة فكرية تبدأ بقراءة قاموسهم اخلاص يف تلك القرون، ال باملقاييس 
العرصية ، بأن تدرس مقاييَسهم هم لتفهم الظاهرة يف سياقها الزماين واملكاين واملعريف. وهم ال يقومون بذلك 
وال يكلفون أنفسهم دراسة قاموس السودي أو باخمرمة أصال ، بسبب متالزمة )جمتمعات العامل األول يف مواجهة 

جمتمعات العامل الثالث(، وهناك من يرى سالمة منهجهم العلمي يف القراءة والتحليل ، وهذا شأنه.
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كلنا سادة.. وكلنا حضارمة..
* هل البحث العلمي للحياة ؟ أم الحياة للبحث العلمي؟

هذه المالحظات ليست موجهًة ألصحاب األقالم والدفاتر من الكّتاب والباحثين والجامعيين 
أصحاب الشطر الثاني، إنما ألصحاب الشطر األول: 
كل من يرفع شعار المسؤولية االجتماعي ويفكر في 
حضرموت الغ�د، وما الذي سنرحله للجيل القادم ، 

فهل من سبيل إلى نهوض صادق؟
* تتك�رر األح�داث والمراح�ل ، وتتخل�ل الفت�ن 
االجتماعي�ة تنفس�اٌت زماني�ٌة ولحظ�اٌت حضرميٌة، 
الكل فيها س�ادة حضارمة.. تهمه�م نهضة بالدهم.. 
من هذه اللحظات المرصودة لما ُدعي مؤلف »أدوار 
التاريخ الحضرمي« المؤرخ الس�يد محمد بن أحمد 
الش�اطري ليلقي محاضرًة تاريخيًة هامًة في المكتبة 
فها حضوُر السلطان صالح  الس�لطانية بالمكال، ش�رَّ
القعيط�ي لمكتبت�ه والج�م الغفي�ر من أبناء الش�عب  
ع�ام 946) ، فصدرها بقوله:  أيها الس�ادة ؛ إني لما 
هممُت بكتابة عنوان المحاضرة.. لم أشعر بالقلم إال وهو يخط هذا العنوان المنظوم في الشطر 

األول من مقطوعي التالي:
وإلى القضاء على جمود خانِق؟كيف السبيل إلى نهوٍض صادِق 
دافِق؟كيف السبيل إلى النهوض ودونه  بحٍر  وعبَر  أشمُّ  جبٌل 
في ضمنه إنقاُذ شعب غارِق ؟كيف السبيل إلى نهوض صادِق 
بها  تاريخ  عصوُر  عليه  ْت  سابِق مرَّ أول  فكان  السباَق  شهد 
الحِق وَدَعْوُه في هذا الزمان فلم ُيطِْق  بآخِر  ولو  اللحاَق  فيه 
غيِره  بنهضِة  نهضتِه  بالفارِق أنفاُس  وإنما  القياُس  صدَق 
بدا  مذ  التقدَم  له  رجوُت  وامِق)))لكْن  بعينْي  الَعليا  إلى  يرنو 

)1(

املصلح  الفلكي  األديب  املؤرخ  الفقيه  للعالمة  رسائل  من  »خمتارات   (((
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فكر حضرمي أصيل في الرد على فرية الطبقية

الس�يد  الم�ؤرخ  يق�ول 
عبدالرحم�ن ب�ن عبي�د الله 
»دف�ع  كتاب�ه  ف�ي  الس�قاف 
عل�ى  واالجت�راء  االفت�راء 
ف�ي  ص72  اإلس�الم« 
مع�رض ال�رد عل�ى الش�يخ 
ف�ي  الغزال�ي)))  محم�د 
الطبع�ة األول�ى م�ن كتاب�ه  
»اإلس�الم المفترى عليه بين 

الشيوعيين والرأسماليين« عام 950) م : 
وأم�ا قول�ه في ص28) : ) إن األخ�وة التي ينادي بها اإلسالم تجعل األم�َة أسرًة واحدًة ، وال 

تسمح أبدًا بوجود سادٍة متجبِّرين وأتباٍع مستَذلين(، فجوابه:
إن قوله: )تجعل األمَة أسرًة واحدًة( صحيٌح، تشهد له اآليات الكثيرة واألحاديث الشهيرة ، 
وكذلك ما ذكر من براءة اإلسالم من التجبر والتذلل  ، ولقد ساوى اإلسالم بين بنيه في الحقوق 
حتى جعل الفقراء في مصاف الملوك ، وحرم على المؤمن أن يذل نفسه … وأما السيادة فال 
»كلكم راٍع وكلُّكم مسؤوٌل عن رعيته« ، إذ ال َيصلُح  يتبرأ منها اإلسالم ، بل يؤكدها ويقول: 
ٍد،  نظاُم الخلق إال بالمفاضلة والتسخير كما سبق في ص47 ، فالبد من تابٍع ومتبوٍع، وسيٍد وُمَسوَّ
ُف بعُضهم � كما قال المفسرون في آية الزخرف)2) �  ورئيٍس ومرؤوٍس ، وخادٍم ومخدوٍم ، ُيَصرِّ

االجتامعي احلبيب حممد بن أمحد بن عمر الشاطري« )ت 422)(، مجع 
طاهر بن شهاب دار املنهاج 9)20 .

))) يغلب على ظني أنه أول من كتب في مواضيع العدالة االجتماعية في هذا الزمان ، وقد اعترف بعد مرور 
تلك المراحل بعقود بأنه كان شديد الحماس وقت الكتابة لحوالي عشرة من مؤلفاته في الخمسينات 
يحاول فيها ربط األفكار الشرقية والغربية في تلك السنوات باإلسالم، وأن ذلك منعه من تشخيص 

المرحلة بشكل سليم، وفي هذا بحث ليس هنا مجاله.
)2) )ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
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رون في أشغالهم حتى يتعايشوا ويترافدوا ويصلوا  بعضًا في الحوائج ، ويستخدمونهم ويَتَسخَّ
إلى منافعهم، فالمفاضلة ضرورية، كما البد لإلنسان من قلب ودماغ ولحم ودم وسمع وبصر 

وعظم وعصب وعروق 
وشرايين  ورئ��ة  وكبد 
وج����وارح وأش��ع��ار 
يمكن  وهل  وأظفار، 
لعاقل أن يقول بتساويها 
إال في ذرات التكوين ، 
وك���ذل���ك ال��ح��رف 
الخالفة  من  والصنائع 
والتجارة  واإلم����ارة 

والزراعة والحياكة والحدادة والصياغة والنجارة والفالحة والزبالة وغيرها، فإنها بمثابة الجسم 
الحي، وكل واحدة بمنزلة عضو منه وال تتمُّ إال بكلها المعيشُة، وال شك في تفاوتها، أوال ترى 
إلى الحجامة فإنها من فروض الكفاية يأثم المتماثلون على تركها ويقاَتلون ، ومع ذلك فقد نهى 

رسول الله m عن كسب الحجام .

قل�ُت: ه�ذا هو ش�أن مجتمعاتنا الحضرمي�ة ، فإننا اليوم ف�ي حاجة ماسة إل�ى أن ننظر للفئات 
االجتماعية في حضرموت على أنها جس�د واحد، وإذا فكرنا في مس�تقبل أبنائنا فإن توريث هذه 

الفكرة أولى من توريث الصراع.
وجدي�ر بالذكر أن كتاب األستاذ كرامة بامومن »الفكر والمجتمع في حضرموت« اآلنف ذكره 

مكرٌس تمامًا لهذه الفرية، التي تبين بطالنها.

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ (   ]الزخرف:32[ .
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إخفاء المصادر.. ونظرية )األخالف(
كان�ت إح�دى ثمار هذا الص�راع المتجدد تهمة جدده�ا  بعض اإلخوة الحض�ارم، فرفع عقير 
العتاب واللوم ، وبعضهم زاد بكيل االتهامات بإخفاء التراث، منها ما هو إيجابي ومنها سلبي ، 

تارة باسم البحث عن الحقيقة والبحث العلمي ،
وتارة باسم المذهب والعقيدة ، 

وقد يمتزج أحيانًا بشيء من العاطفة / التباكي على المصادر /بعض المظلومية ، 
ونرصده�ا هن�ا جميعا من ب�اب االستقراء ولو خلت م�ن االتهام ، إذ إن بعضه�ا حراك علمي 

مطلوب.
* كان أسبقهم المؤرخ سعيد بن عوض باوزير )ت 965)) 
في كتابه »معالم تاري�خ الجزيرة العربية« حيث قال ص)26: 
ثم ال يذكر الس�يد علوي شيئا عن هؤالء األخالف المدهشين 

وماذا كانوا ينكرونه على األسالف؟ 
* واألست�اذ سال�م فرج مفلح في كتابه » تري�م بين اإلباضية 

والمعتزلة.. مش�روع رؤية« وكان ذلك عام 2006 وقال في المقدمة ص0)  � مقررًا أن الس�ادة 
»الصوفية« أخفوا عقيدة أسالفهم »اإلباضية / المعتزلة« :

وعندم�ا نح�اول أن نبحث ف�ي األقوال ح�ول سر تلك الش�حة في 
المعلوم�ات ون�درة أو انعدام مصادر ذلك التاري�خ ، نجد أّن المؤرخ 
عل�وي بن طاه�ر الحداد قد وضع أصبعه عل�ى الجرح وحدد حجمه 
وعمق�ه المذهبي ، فقد كان لديه القول الفصل المقبول عقال في هذه 
القضية عندما أطلق مقولته المش�هورة: إن األخالف وجدوا في سيرة 
األس�الف ما ينكرونه عليهم اليوم فعمدوا إلى إخفائها وإفنائها ، أي: 
إن المؤرخ الحداد يرى أن سبب تلك الشحة في المصادر ال يعود إلى 

عدم كتابة األسالف عن حياتهم وعصرهم وطبيعته ، بل يعود 
إل�ى )عق�دة( األخالف من مذهب األس�الف نظرا الختالف 
مذهب الخلف وهم سنة أش�اعرة عن مذهب أسالفهم وهم 
أهله�م ف�ي العص�ر الوسي�ط ، وأن ه�ؤالء األخ�الف عندما 
سجل�وا ف�ي العص�ر الحدي�ث مذه�ب األس�الف العقائدي 
فإنه�م سجلوه بما يخالف حقيقته وفرضوا اعتقادهم الس�ني 
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على األسالف الذين كانوا على خالفه ))).
* »الصوفية في حضرموت.. نش�أتها ، أصولها ، آثارها.. عرض ونقد« كتبه د. أمين الس�عدي 
ع�ام 2008 ومم�ا قاله في�ه: )مق�ررًا أن »الصوفية« أخف�وا عقائ�د أسالفهم »الس�لفية«(: ولهذا 
الغم�وض أسب�اب ذكرها المؤرخون، منها ما ذكره علوي بن طاهر الحداد عن ش�يخه أحمد بن 
حسن العطاس حيث قال: وكان شيخنا -رحمه الله - يقول: إن سبب ذهاب تواريخ حضرموت 
القديم�ة وانطماسها، أن األخ�الف رأوا في سيرة أسالفهم ما ينكرونه اليوم فعمدوا إلى إخفائها 
وإفنائها ، ومن هذا النص لعلوي بن طاهر الحداد الذي نقله عن شيخه أحمد بن حسن العطاس؛ 
ال�ذي يع�د من كبار علم�اء العلويين في حضرموت يتض�ح لنا دور الصوفية ف�ي إخفاء كثير من 
الحقائق التي رأى المتأخرون أنها تضر أسالفهم، مع أن أسالفهم يعتبرون ذلك دينا يتدينون لله 
طون فيها، لذا يذكر المؤرخون أخبارا مختصرة عن بعض تاريخ تلك القرون  ب�ه، وعقي�دة ال ُيفرِّ
لندرة المصادر التي توضح حقائق تلك الحقبة من تاريخ حضرموت. هكذا كان التصوف س�ببا 

رئيسا في الغموض الذي شهدته حضرموت في مختلف األزمنة التي مرت بها.
* واألستاذ عبدالكريم ميزان في مقالته »مصادر تاريخ إباضية حضرموت بين الغياب والتغييب« 
المنشور بمجلة نزوى العدد )9 عام 7)20 حيث قال:  ما من شك أن هناك صوابًا عند من قال: 
) إن األخ�الف رأوا ف�ي سيرة أسالفهم ما ينكرونه منهم ، فعمدوا إلى إخفاء تراثهم وآثارهم في 

محاولة منهم لطمس الحقيقة(، ويبدو لنا أن ذلك تم بصورة 
انتقائية ش�ملت ت�راث اإلباضيين وغي�ر اإلباضيين، وإال ماذا 
يعني اختفاء كتاب تاريخ ابن حسان برغم العثور على نسخة 
منه في القرن الرابع عشر للهجرة ، وماذا يعني وصول مصادر 
تاريخي�ة إباضي�ة حضرمي�ة تع�ود إلى فت�رة الق�رن الخامس 
الهج�ري قادم�ة إلينا م�ن خارج حضرم�وت، بع�د انعدامها 

وتغييبها في موطنها األصلي ، أليس ذلك التغييب واإلخفاء كان انتقائيًا متعمدًا؟)2).

الصادرة عن مجعية  النغامت، ففي نرة األمل  تتوىل إعادة هذه  العجب عندما جتد أن مجعيات خريية  ))) ويزدادا 
األمل اخلريية االجتامعية الثقافية ع70 ، مايو 2007م ، املكال، بقلم عمر عبداهلل محدون كتب: 

وقد وضع باوزير ذلك االستشهاد بصيغة تساؤل وتعجب حني كتب: هل صحيح ما ذكره السيد علوي يف 
رسالته »جني الشامريخ« من أن األخالف رأوا يف سرية األسالف ما ينكرونه منهم اليوم فعمدوا إىل إخفائها 
الباحث األستاذ مفلح بعد مرور حوايل ربع قرن منذ أن وضع املؤرخ باوزير  وإفنائها؟!.. هكذا تأيت دراسة 

تساؤالته تلك.
)2) وقال يف موضع آخر: )وقد أمىض أمحد بن حسن العطاس 20 عاما من عمره يبحث عنه (. وهو معدود 
من املصادر املفقودة عند مجلة الباحثني ، وكان آخر من أشار لفقدانه الباحث حممد يسلم عبدالنور ، رئيس 
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* واألست�اذ ع�وض سالم حمدين عام 8)20 في ملخص بحث بعن�وان »حول ضياع مصادر 
التاري�خ الحضرم�ي « المق�دم للمؤتم�ر العلمي الثال�ث للتاريخ 
والمؤرخي�ن الحض�ارم ف�ي ق)) – 2) ال�ذي دع�ا ل�ه مرك�ز 
حضرم�وت للدراسات التاريخي�ة والتوثيق والنش�ر، حيث قال: 
)مدعي�ا أن »مؤرخ�ي الصوفي�ة المتآمري�ن« أخف�وا المصنف�ات 

الفقهية لمن قبلهم ومتباكيا عليها( :
)والناظ�ر ف�ي هذا األمر أمام خيارين ال ثالث لهما فإما أن يك�ون هؤالء العلماء وتلك المصادر 
والمؤلفات التي ذكرت في المجموع غير حقيقية زعمها من كتب المجموع فلماذا أتي بها ؟ وما 
الغرض والدافع من نكرها ؟ وإما أن تكون حقيقية ولكن تعمد إخفاؤها وهذا هو الرأي الذي نميل 
إلي�ه وه�و الراجح من وجهة نظرنا وكما تؤكده النق�والت الكثيرة ، منها ما قاله المؤرخ علوي بن 

طاهر الحداد في كتابه »جني الشماريخ«))) حيث قال : ) وكان 
ش�يخنا رحمه الله يقول إن سب�ب ذهاب تواريخ حضرموت 
القديمة وانطماسها أن األخالف لما رأوا في سيرة األسالف 
م�ا ينكرونه منهم اليوم فعمدوا إلى إخفائها وإفنائها (. وكأنه 
يعني كل كلمة قالها وهذا معناه أن األخالف رأوا ما ينكرونه 
وأخفوا وطمس�وا وأفن�وا وهنا الزال الس�ؤال مطروحا فمن 

ه�م األخ�الف الذين أضاعوا تواريخ حضرم�وت وآثار علمائها في التاريخ واألنس�اب والفقه و 
علوم العربية وغيرها من المجاالت الحضارية والعلمية؟!

وهن�ا نتس�اءل كما تس�اءل الدكت�ور محمد يس�لم عبدالن�ور في كتاب�ه »الف�رق والمذاهب في 
حضرم�وت في القرنين الس�ابع والثامن« : )أين الت�راث الخاص بأهل الس�نة باعتبارهم هم من 
طمس�وا ت�راث م�ن سبق، فإن األع�داد الهائلة التي تذكر كم�ا بينت لم تخلف ش�يئا ال فقهيا وال 

قسم التاريخ بمركز النور للدراسات واألبحاث يف ورقته )مصادر تاريخ حرضموت حتى القرن العارش 
الرتاث،  وخدمة  للدراسات  الثقايف  اإلبداع  ملركز  املقدمة   ، ص4  امليالدي(  عر  السادس   / اهلجري 
العلمية السادسة لإلمام أمحد بن عيسى املهاجر 4) حمرم 427) ، ثم أعيد نرالبحث يف جملة  احللقة 

حرضموت الثقافية ع7 رجب 437) ص22 .
طريقه  يف  وهو  النادر  حسان  ابن  تاريخ  بتحقيق  مشكورًا  احلبيش  عبدالاله  السيد  البحاثة  قام  قلُت: 
إياد  التي أخرجت عيون الرتاث، كام أخربين الزميل الفاضل د.  للطباعة لدى دار الفتح بعامن األردن 
الغوج مدير الدار حفظه الله ، ثم علمت بعد أن أتتمت هذه الورقة أنه قد طبع فلله احلمد واملنة ، و)أمحد 

بن حسن العطاس( هذا املذكور عامل من السادة احلضارمة وحرصه عىل إنقاذ الرتاث واضح من النقل.
))) رسرُت كثريًا ملا وقفُت عليه منشورًا عام 3)20 بتحقيق ودراسة د. حممد يسلم عبدالنور ، طبعة تريم 

للدراسات والنر ومركز النور للدراسات واألبحاث ، جزاه اهلل خريا.
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فكري�ا، أليس من باب النصر والهزيمة أن يحتفظ علماء الس�نة والش�يعة ال�ذي ناظروا اإلباضية 
بتلك المناظرات واالعتناء بها ألنها أخرجت الناس من الخطأ إلى الصواب(.

* وق�د سب�ق لمنتدى المعل�م بالمكال أن أقام ف�ي 20 مايو 4)20  جلس�ة ثقافية 
بقاع�ة فن�دق موج لمناقش�ة ورق�ة بعن�وان » كتب التاري�خ الحضرمي بي�ن اإلخفاء 
واإلهمال«))). والملفت للنظر أن تقام جلسة وتناقش بحثًا دون حضور صاحبه ، بل 

دون علمه أصاًل! 

))) لم أقف عليها ، ووجدُت في  بعض مواقع األخبار المحلية أن الجلسة بدأت بقراءة 
فتحدث  للنقاش  المجال  ترك  ثم   ، وعرضها ، وهي للباحث عمر العطاس  الورقة 
غياب المنهجية في كتابة التاريخ  األسباب  من  أن  وذكر  العمودي  الغالم  د. حسن 

الحضرمي ، وكذلك التعميم في تلك الكتب في ذكر بعض الحوادث .
وذكر أنه يجب علينا أن نبحث عن المصادر الدفينة من التاريخ ونتطلب ذلك التاريخ من الشعر الشعبي 
واألمثلة والفتاوى، وال ينبغي أن نأخذ المعلومات في التاريخ كمسلمات وإنما ال بد من الرجوع إلى المصادر، 
ثم تحدث الشيخ عوض حمدين عن أن فقدان المصادر يؤرق كل باحث حضرمي وأن من أكبر أسباب إخفاء 
كتب تاريخنا هو االستبداد الفكري .وقد خرجوا في الملتقى بأن يكون هناك لقاء قادم يقدم فيه د. حسن الغالم 

ورقة عن مصادر التاريخ الحضرمي.
قلت: الحظ )١( تسطيح المصادر الموجودة للتاريخ الحضرمي ، فهو عبارة عن مستويين ، كما تقدم عند 
دفينة البد من  والفتاوى )مصادر  الشعبي واألمثلة  الشعر  اعتبار  ، وسيأتي عند عصبان )٢(  الكسندر كنيش 
المؤرخين وعموم  التشكيك في عموم منهجيات  تعميم  المصادر األصيلة( )٣(  استنطاقها وتحكيمها على 
المصادر واتهامهم باالستبداد الفكري، وفي الحقيقة فإنهم إن كانوا يقصدون الغربلة التي سيأتي ذكرها والتي 
رواها الشيخ علي سالم بكّير نقاًل عن شيخه المؤرخ عبدالاله بن حسن بلفقيه فبها ونعمْت، وأما إن كانوا 

يقصدون التشكيك فلنا معها هذه وقفة الحقة عند الكالم على عامل االستيعاب ، 
* إذ إنه من المعلوم أن غالب تراثنا في الفتاوى من احتكار الصوفية )المتَهمين(، 

في  الشعبي  »الشعر  الصبان  عبدالقادر  المؤرخ  به  قام  الذي  والتوثيق  للبحث  بسيطة  مطالعة  أن  كما   *
واألبيات  للدواوين  وإحصائيات  والتواريخ  المصادر  لمئات  رصد  من  فيه  وما  وتوثيق«  بحث  حضرموت 
يوقف الدارس على النسب المئوية العالية )للصوفية المتَهمين(. وقف على قوله ص72 : إن ما جمعه فرع 
المركز اليمني بمحافظة حضرموت مديرية سيؤون 4000) بيت من الشعر الشعبي. تأمل القوائم التي ذكرها 
ألسماء الشعراء وأسماء دواوينهم. وقد أخبرني بعض اإلخوة أنه توفي وهذه الوثائق بيده حيث كان يعمل 
بجهد كبير ألرشفتها أيام ترؤسه للمركز،  ونرجو أن تكون هذه الوثائق محفوظة لدى أوالده، رحمه الله وغفر 

له. 
* وأما األمثلة الشعبية فلم تحظ بتلك الدراسات الكافية بعد ، وال زالت الكتابات فيها شحيحة.

كل هذه العوامل تجعل مهمتهم في تطلب حقيقتهم حلقًة مفرغًة.
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* »تاري�خ حضرم�وت القدي�م بي�ن التحري�ف والتزييف« ، مكتب�ة مدبويل -القاه�رة ، 9)20 
لألست�اذ ع�يل حممد بابطني القي�ادي يف العصبة احلرضمية، انتهج فيه التش�كيك يف مصادر الرتاث 
واعتربها )ركام�ا تارخييا قائام عىل الكذب 
واالختالق�ات واخلراف�ة حت�ول إىل حقيقة 
زائفة( كام يف الغالف اخللفي ، وقد تومهُت 
أن�ه خاص بمصادر الرتاث احلرضمي ، ثم 
التاري�خ  مص�ادر  تش�طب  ال  أهن�ا  تب�ني 
احلرضمية فحس�ب ، بل وتتجاوز ذلك إىل 
إلغ�اء مفه�وم )اليمن كأرض( الذي ورد يف ع�رات النصوص النبوية، وكاف�ة املصادر العربية ، 
واهتام املؤرخني العرب املسلمني وكذا اجلغرافيني بعدم األمانة،  و له كتيب آخر يؤيد هذا املنحى 
بعنوان »حرضموت واليمن وإشكالية االنتامء.. دراسة تارخيية حديثية« تناول فيه بعض األحاديث 

، وغفل عن العشرات))).
* بقي�ت دراس�ة بعن�وان »إش�كالية فقدان مص�ادر التاري�خ الحضرم�ي في العصر اإلس�المي 
الوس�يط«، حس�ن الغالم العم�ودي ، جملة آفاق، الع�دد ) )2 ( ، املك�ال 2005م، ومل أقف عليها 

بعد، وأرجو ذلك.

كندة  قبيلتا  فيها  بام  اليمنية  القبائل  وأنساب   ، لليمن  حرضموت  انتامء  يلغي  أنه  البحث  هذا  يف  الطريف  من   (((
بن  عبداهلل  املهندس  الشيخ  ذكره  ما  بعكس   ، خرافينِي  ومهينِي  جديِن  وعدنان  قحطان  ويعترب  وحرضموت، 

مرعي بن حمفوظ يف كتابه »كندة« ، ويف هذا بحث ليس هنا مكانه.
وقد وقفُت يف الفيسبوك عىل جمموعة ردود عىل مقالته هذه منها مقالة للشيخ صالح باكرمان ، وأخرى للكاتب 

يارس بن دحيم ، وثالثها � وهو أوسعها � ميلء باألدلة واملناقشات العلمية مل نعرف كاتبه.
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حفظ التراث الحضرمي في ظروف عصيبة
قلُت :

أوالً:  مع أن المؤرخ باوزير � وهو أول من ذكر هذا التس�اؤل � عندما ذكر الش�بهة هذه أجاب 
عليه�ا إجابة متزنة ف�ي كتابه »معال�م تاريخ الجزي�رة العربية« 
حي�ث ق�ال: وبص�رف النظر ع�ن صحة ه�ذه الرواي�ة أو عدم 
صحته�ا فإنه قد مرت بحضرموت محن عصيبة ونش�بت فيها 
حروب وفتن كثيرة وتعرضت لنكبات من الداخل والخارج ، 
فال يبعد أن تفقد كثير من المصادر التاريخية أثناء ذلك العراك 

الدموي الذي أناخ بكلكله على حضرموت قرونا طويلة .
ثانيًا:  مع أن مؤلفات الباعلويين أنفسهم لم تظهر وتعرف إال في القرن التاسع الهجري، فكان 
أول م�ن وصلنا تأليفه منهم: الس�يد العي�دروس األكبر عبدالله بن أبي بك�ر، المتوفى 865، في 
كتابه »الكبريت األحمر«، وغيره، ثم العالمة السيد علي بن أبي بكر المتوفى 895 مؤلف »البرقة 

المشيقة«.
ثالثًا: ومع  أن أقدم نص وصلنا من فقه الحضارمة هو رسالة في المعامالت 
للش�يخ عل�ي بام�روان المتوفى س�نة ٦٢٤ه� ش�يخ الفقيه المقدم م�ن القرن 
السابع، وهي مطبوعة بتحقيق أخينا المحقق د. محمد باذيب. وأقدم مؤلفات 
الفتاوى كباش�كيل والس�بتي وباحمي�ش وبافضل العدن�ي وبامخرمة كانت 
كلها لغير الباعلويين، فلو كانوا يضمرون شرًا تجاه مؤلفيها لما وصلْتنا رأسًا.
رابعًا : ومع أن السيد علوي بن طاهر الحداد نفسه بحث في كتابه »الشامل« 

ضي�اع المص�ادر النادرة ، وضرب أمثلًة لذل�ك ، ومنها كيف عمد األخالف 
م�ن القبائ�ل بإخفائها ألنهم ال يرضون ما فيها من تحقيق األنس�اب على غير 
المش�هور ، وض�رب لهذا مثال كتابًا ن�ادرًا ومفقودًا من أه�م مصادر التاريخ 
الِكنَْدِوي »الفرج والش�دة في إثبات فروع كِندة« للش�يخ عوض بن أحمد بن 
ع�وض بن عبدالله ب�ن عمر الجُرو، وهي رسالة ن�ادرة، أخفاها أبناء القبائل 

لما فيها من معلومات.. فال مذهبية وال ساللية. وسيأتي تفصيل ذلك..
خامسًا: ومع أن مسحًا بسيطًا لدراسة ببليوغرافية / مكتباتية مثل »جهود فقهاء حضرموت في 
خدم�ة المذه�ب الش�افعي« ألخين�ا المحق�ق د. محم�د باذيب � وال�ذي يتضمن مس�حا واسعا 
لمؤلف�ات الفقه�اء الحضارم�ة المطبوع�ة والمخطوطة ومواضعها ف�ي مكتبات العال�م � يظهر 
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للقارئ عدد تراجم فقهاء حضرموت � على شرطه في الكتاب )كونهم أصحاب مصنفات فقهية( 
� أن عددهم ٣٠5 فقيها:  ٣٢% هم من الس�ادة فقط ، والبقية 
٧٦% من غير الس�ادة، ومسحه تناول مدة طويلة ) 500 ه� - 
427) ه�(.. هذا لو سلمنا جدالً وخضنا في البحث العلمي 
بهذه النغمة العنصرية التي ال تمت إلى قيم اإلنسان الحضرمي 

بصلة.
سادس�ًا: وم�ع النظرة العابرة عل�ى فهرس البحاث�ة التراثي 

األستاذ عبدالاله الحبشي لمخطوطات مكتبات المحافظة الخامسة لجمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية ، قام فيه بجهد كبير في مرحلة مبكرة )عام 970)( مسح فيه مكتبات وادي حضرموت 
م�ن تري�م وحتى دوع�ن والمكال ، والتي تكش�ف للقارئ أن�ه لوال مكتب�ات صوفية حضرموت 

)السادة والمشايخ( لما بقي لنا من تراث حضرموت إال النزر اليسير، وسيأتي تفصيل ذلك.
س�ابعًا: ق�ال لي بعض اإلخوة الفض�الء : إن مؤرخي الصوفية أصحاب فك�ر سطحي ، يعتمد 
المنهجي�ة التاريخية الس�ردية التقليدية ، وهناك اتجاه نقدي صاع�د في الجامعات الغربية يعتمد 
المنهجي�ة الوضعي�ة ف�ي التاريخ، فالتاريخ عند ه�ؤالء  الصوفية وثائق ال غي�ر ، وهو عند هؤالء 
)الُمَراِجِعيِّين( إذا صحت تسمتيهم لمحبتهم إعادة القراءة والمراجعة � أكبر من مجرد السرد، إذ 
هو َفَرضيات ومناقش�ات، ولذلك يبحثون عن الدافع خلف كل ظاهرة وربما يفترضون التهمة ، 

وهو منهج علمي رصين اتبعته أرقى الجامعات األوروبية. 
والج�واب على ه�ذا الك�الم: بأن رائ�د المدرس�ة الوضعية 
بفرنسا المؤرخ مونود أفصح في البيان الذي نشره في 876)م 
بمناسبة صدور العدد األول من »المجلة التاريخية« عن مبادئ 

المدرسة المتمثلة فيما يلي:
	 فرض بحث علمي في التاريخ بعيد عن كل المزايدات الفلسفية.

	 بلوغ الموضوعية المطلقة في مجال التاريخ.
	 تطبيق تقنيات صارمة في جرد الوثائق ونقدها.

ست المدرسُة الوضعيُة الوثائَق الرسميَة ، واعتبرتها المصدر الوحيد للتاريخ ، وألغت  لق�د قدَّ
كل ما سواها..

وأي ج�رد عندنا معاش�ر الحضارمة إذا افترضن�ا الموضوعية المطلقة؟ وأي�ن وثائقنا الرسمية 
القريب�ة فضال عن البعي�دة ؟ ناهيك عن أن اهتمامنا بالحفريات واآلث�ار تحت الصفر ، وستبقى 

كذلك، منذ 50 عاما وإلى أجل غير مسمى..
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جهل جمهور الحضارمة لتراثهم
يقول الباحث علي محمد بابطين في بحثه »تاريخ حضرموت القديم بين التحريف والتزييف« 
وقد أصاب كبد الحقيقة فيما يقول: والفضل الكبير في االستفادة من النقوش األثرية هو لعلماء 
اآلث�ار األوربيي�ن، الذي�ن قاموا بالكش�ف عن ه�ذه اآلث�ار واستخراجها وش�رح محتواها، كما 
شاركهم في العهود التالية مجموعة من علماء اآلثار العرب، وأكثر هذه المكتشفات األثرية هي 

فيما نس�ميه بخ�ط المال�ك، وهو الخ�ط الذي تق�ع عليه 
المالك القديمة وتلتقي فيه بدها بمملكة أوسان جنوبا ثم 
قتب�ان ومملك�ة ذي ري�دان الت�ي ورثته�ا ث�م مملك�ة سبا 
ومملكة معي�ن، وكلها ممالك تحاذي مملكة حضرموت 
غربا. ومن المؤسف أن المنطقة لم تنعم خالل الخمسين 

عام�ا المنصرم�ة ال باالستق�رار وال بالتنمية االقتصادية، الت�ي تخلق الجو المناس�ب لمثل هذه 
األبح�اث األثرية المرك�زة، فضلت غال�ب المعلومات األثري�ة وليدة محاوالت المستش�رقين 
األوائل، أما البعثات الروسية المتأخرة والتي كانت تعمل ضمن ما كان يس�مى باليمن الجنوبي 
مع التركيز على التنقيب في منطقة حضرموت، فلم تؤد الغرض المنشود منها، وربما يعود ذلك 
إلى ضعف اإلمكانات المادية والعلمية لدى هذه البعثات الروسية، ولعل الدكتور عبدالعزيز بن 
جعفر الذي رافق هذه البعثات أقدر بال ش�ك على تقييم درجة الفائدة المرجوة التي قدمتها هذه 

البعثات. 
قل�ُت: ال يج�رؤ الواحد منا اليوم على طلب وثيقة من جاره أو ابن عمه ، ووثائقنا الحكومية في 
أكياس في مستودعات حكومية مهملة .. وسيأتي كالم أهل يافع حضرموت على هذه الجزئية..
نح�ن جميع�ا مقص�رون ، وأول العالج التش�خيص ، وأول التش�خيص االعت�راف بالمرض ، 
وحضرموت ليست أوروبا التي تعاقبت األقالم فيها والمراكز التوثيقية على األرشفة قرونًا عدة، 
وعلينا أن نقف وقفة مع أنفسنا ، الفرنسيون عندهم أرشيف صارم ، ونحن ال شيء عندنا ، وهذا 

ليس عيبا ، إنما العيب أال يكون عندنا القدرة الكافية للتعايش العلمي والتراكم المعرفي.
هذا مع التسليم بأن بعض إخوتنا الحضارمة ينتهجون هذا المنهج الفرنسي، وإال ففي الحقيقة 
ف�ال يوج�د مؤرخ وضع�ي في حضرم�وت، وإنما ش�يء من التش�كيك ، مع اإلش�ارة باألصابع 

للصوفية كونهم المهيمنين ، مع أنهم ليسوا بدولة ولم يشكلوا نظامًا لحكومة مركزية يومًا ما.
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نظرية الغربلة القادمة للتراث الحضرمي
ك�ل م�ا م�ر ليس الغرض من�ه الدف�اع، فالتبري�ر ليس غرضن�ا، بل إننا بي�ن ونقرر ري�ادة بعض 
)مؤرخ�ي الصوفي�ة( في ساح�ات المنهج النق�دي واهتمامهم وسبقهم .. ه�ؤالء الذين أودعوا 
قف�ص االته�ام.. وفي هذا الب�اب علينا أن نتوقف قلي�ال عند األبحاث المتنوعة للمؤرخ الس�يد 
عبدالاله بن حسن بلفقيه التي بدأها في فترة مبكرة عام ))9)، وقد جاء في ترجمته التي حبرها 
ي�راع الش�يخ علي سالم بكي�ر في صدر أعماله الكاملة التي ُنش�رت بعن�وان »مجموعة كتب في 
تاريخ وأنساب حضرموت« طبعت بدار تريم للدراسات والنشر عام 2009 ))) ، ومن عناوينها : 

المدخل إلى التاريخ الحضرمي ، . )
استدراكات وتحريات على تاريخ حضرموت ، . 2
الحياة الثقافية والمذهبية والمذهبية بحضرموت منذ وقبل قدوم اإلمام المهاجر، . 3
تذكرة الباحث المحتاط في شئون وتاريخ الرباط . . 4
بن . 5 لفضل  الترجمة  في  األهل  صلة  مؤلف  أورده  ما  حول  النقل  وتمحيص  الحقائق  جالء 

محمد والد اإلمام سالم بافضل ، 
لمحة من زاوية التاريخ الحضرمي ، . 6
نقاش وتمحيص وتنقيب عن حقيقة الملقب ب)النفاط(  ،. 7
الشواهد الجلية في نقض القاعدة الخلدونية ، . 8
تعليقة مفّكر متحير. 9

وقد اعتبر المحقق الشيخ علي سالم بكّير في 
المقدمة مؤلف األبحاث ص2) )نعم الحارس 
األمي�ن ال�ذي وق�ف لك�ل م�ن أراد أن يع�رف 
حقائ�ق التاري�خ أو يحاول تش�ويهها والجنوح 
بها مع الهوى ، كما أنه كان المشجع ألكثر من 
كتبوا في التاري�خ الحضرمي وبدأت مؤلفاتهم 
تطبع وتنش�ر ( وروى عنه أنه قال : )من شاء أن 
يكتب ف�ي خدمة التاري�خ الحضرمي فليفعل ، 

))) وقد اعتنى بتحقيق النص مركز النور ومركز تريم للدراسات ، ثم نقال ترمجة الشيخ عيل للمؤلف املنشورة يف 
القاعدة  الجلية في نقض  بلفقيه »الشواهد  لرسالة  الكاف  بن عيل  السيد سقاف  املؤرخ  به  قام  الذي  التحقيق 

الخلدونية«.
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وهو بال ريب مشكور الصنيع علميًا وقوميًا، ولكن علينا أن ندرك فوق ذلك أن الغربلة مقبلة).
وقد استش�هد بها الباح�ث عوض حمدين في خاتمة تباكيه على ضي�اع التراث فقال: وأوصي 
بإعادة غربلة وتحقيق التاريخ الحضرمي مما علق به من عبث واإلش�ارة بأصبع االتهام لكل من 
تعمد ذلك . وأطلب من المركز أن يكون المؤتمر القادم حول غربلة وتصحيح تاريخ حضرموت 
تحقيقا لما طلبه السيد عبدالله بن حسن بلفقيه عندما قال : )من أراد أن يؤلف أو يكتب في تاريخ 

حضرموت فليكتب وهو بذلك مشكور الصنيع لكن علينا أن ندرك أن الغربلة مقبلة). 
وه�ذا اله�دف إيجابي لو انتفت عنه أساليب المظلومية والتباك�ي وكيل التهم لفئات اجتماعية 

حضرمية.
واستشهاد بكير وحمدين بالعبارة ليس في محله وليس على كتب التراث، فالمقصود بالغربلة 

فيها غربلة ما يكتبه المعاصرون ال كتب التراث ، واألمانة تقتضي ذكر موطن االستشهاد بها.
يقول المؤرخ السيد عبدالاله بن حسن بلفقيه في مجموع أعماله الكاملة اآلنف الذكر ص54: 
وه�ل لي أن أش�ير في آخر ه�ذه التتمة إلى ما وقع لي عند زيارة البعث�ة المصرية التاريخية التي 
استقدمتها جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية لوضع أسس إنشاء المكتبة القومية وتجميع التراث 
الوطن�ي، وكان�ت هذه الزي�ارة في سنة 970) م، فكنت قد ش�ممُت من س�ؤال أحد رجال هذه 
البعثة، ولمحُت من فحوي الس�ؤال أنه يحمل ش�كوكًا حول مؤرخين�ا المعاصرين، فقد قال في 
سؤاله: كيف رأيك في المؤرخين المعاصرين من الحضرميين ممن ألفوا في التاريخ الحضرمي؟ 

بقصد أن أبدي ما عندي من توثيق أو تعليق على ما كتبوا .
فقل�ت للس�ائل: إنن�ي منذ ما يق�رب من بضعة عش�ر عام�ا تلقي�ت رسالة من بع�ض اإلخوان 
 النجب�اء ذك�ر فيها أن فالن�ا قد ألف تاريخا للقط�ر الحضرمي ساحاًل وداخاًل يش�تمل حتى على
حقبه المجهولة ، أي :فيما بعد منتصف القرن الثاني الهجري، فقلت له في جواٍب ما يأتي: )من 
أراد أن يؤلف أو يكتب في تاريخ حضرموت فليكتب ، وهو بذلك مش�كور الصنيع ، لكن علينا 

أن ندرك أن الغربلة مقبلة ) .
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ثامنًا : لسنا مختلفين على أصل الظاهرة ، فالغربلة مطلب، والفجوات الزمنية موجودة ، وإنما 
الخالف على األسلوب والتراشق بالتهم 
بالتقصي�ر وع�دم األمان�ة ،  والواق�ع أنن�ا 
جميع�ا � وحت�ى الي�وم �  مقص�رون ف�ي 
التنقيب عن اآلثار، يقول الس�يد مصطفى 
ب�ن عبدالرحم�ن العط�اس ف�ي مقدمت�ه 
لتحقي�ق »صفح�ات مجهول�ة م�ن تاريخ 
حضرم�وت.. محاضرة للعالم�ة المؤرخ 
وتعليق�ات  بلفقي�ه  حس�ن  ب�ن  عبدال�اله 
موسوعية للعالمة المؤرخ علوي بن طاهر 
الح�داد«:  وتاريخ حضرم�وت بوجه عام 
ال زال يعان�ي من فج�وات زمنية كبيرة لم 
أي  ع�ن  والمؤرخ�ون  الباحث�ون  يعث�ر 

معلوم�ات مفصل�ة وموثقة حولها، وخصوصا فيما يتعلق بفت�رة ما قبل اإلسالم. وكذلك فترة ما 
بع�د النصف األول م�ن المائة الهجرية الثانية وبالتحديد من بعد مقت�ل طالب الحق عبد الله بن 
يح�ي الكن�دي وحتی نهاي�ة القرن الس�ادس الهجري. وكان معظ�م ما كتبه المؤرخ�ون في هذا 
الجانب مبنيًا على التكهن والتخمين واالستنتاج، دون االستناد إلى وثائق مفصلة أو اكتش�افات 

أثرية متصلة. 
ونعتقد أن العلة في ذلك مصدرها يد اإلهمال والضياع التي طالت الكثير مما سجله السابقون 
ف�ي هذا المجال ، وليس خلو الس�احة التاريخية والعلمية ط�وال تلك الفترات من األقالم األمينة 

التي سجلت الكثير عن تاريخ تريم خاصة وحضرموت بوجه عام.
كم�ا أن قل�ة التنقي�ب عن اآلثار م�ن قبل المختصي�ن الحضارم�ة الذين لم تمكنه�م الظروف، 
 م�ن ذل�ك، كان ل�ه دور أيضا في الجه�ل التاريخي الذي نش�ر ظله عل�ى تلك الفت�رات الزمنية.
وحتى جهود المستش�رقين في هذا المجال لم تتواص�ل وخصوصا في النصف الثاني من القرن 

العشرين الميالدي.
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التفنيد المنطقي لشبهة )اإلخفاء(.. )من األخالف(.. 
قل�ُت: ومع كل هذه األسباب الثمانية المتقدمة إال أن هذه المغالطة المنطقية التي تقدمت عند 
الجمي�ع ووضحها الباحث ع�وض حمدين بجالء استوقفْتني ،  وملخصه�ا أن أمامنا خياران ال 

ثالث لهما:
سور منطقي )حصر(

- إما أن الصوفية كاذبون اخترعوا هذه الكتب من بنات أفكارهم،
االحتمال األول

- وإما أن الصوفية صادقون كانت لديهم هذه الكتب فخبؤوها ، 
االحتمال الثاني

والنتيجة : 

تهمة التآمر توجه للصوفية )سادة / مشايخ( بإضاعة التراث

وكن�ُت كلم�ا أناقش بعض الباحثين من االخوة في حضرموت في هذه المواضيع أش�عر بفخر 
موهوم يطغى على الجلسة بأننا بلغنا في هذا العصر الرقمي غاية في المحافظة 
على التراث فطفقنا نعاتب األموات الذين عاشوا في األزمان الغابرة مسرورين 
بم�ا ف�ي أيدينا من كمبيوترات وج�واالت ، ولي في هذا الوه�م التقني ملحق 
عل�ى ه�ذا البح�ث، وكيف أث�ر ويؤث�ر حتى ه�ذه اللحظة عل�ى كاف�ة باحثينا 
وجهودهم وأرشيفهم الخاص، وقد عاصرُت كافة مراحل التكنولوجيا منذ أن 

ظهرت قبل 25 عاما وحتى اليوم، ولن نلدغ من جحر مرتين.

تع�ال مع�ي أيها القارئ الكري�م ، إلى عرض كافة أسباب ضياع الت�راث  واختفاء المصادر في 
عموم العالم االنساني ، فضياع التراث ليس خاصا بالحضارم وتراث حضرموت ، بل هي مشكلة 
انس�انية ، وسأتكل�م على دائرتي�ن عامة وخاص�ة ، فالعامة العالم ، والخاص�ة حضرموت، وفي 
خاتم�ة البح�ث سأطرق موضوعا يهم كل قارئ اليوم ، وهو ضي�اع التراث الرقمي )الديجيتال( 

اي: ملفاتنا وكمبيوتراتنا وهاردسكاتنا اليوم.
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دوائر ضياع التراث
إن مس�ألة ضي�اع الت�راث ُقتلْت بحثًا ودراس�ًة ، وسأحاول هن�ا أن ألخص ما تيس�ر لئال يطول 

الكالم على القارئ .
وسأتكل�م على دائرتين : عام�ة ، وخاصة ، فالعامة العالم اإلسالم�ي، والخاصة حضرموت ، 

فأقول:

الدائرة العامة للضياع
تع�رض الت�راث العربي اإلسالم�ي المخطوط خالل رحلت�ه الطويلة التي امت�دت منذ القرون 
الهجرية األولى وحتى عصرنا الحاضر - للكثير من الخطوب والمصائب والملمات والنكبات 
الجس�ام، الت�ي أدت إلى ضياع ماليي�ن الكتب في مختلف فنون المعرف�ة ، وغدا الجزء المتبقي 
من�ه موزع�ة بين قارات العالم، ف�ال تكاد تجد دول�ة أو مدينة من مدن العالم ف�ي مختلف أنحاء 

المعمورة إال وفيها مكتبات تحتوي على مخطوطات عربية وإسالمية .
ويمكن حصر األسباب التي أدت إلى ضياع التراث في قسمين :  العوامل البشرية ، و العوامل 

الطبيعية 
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العوامل البشرية
حي�ن بدأت حركة الكش�ف عن كنوز الت�راث اإلسالمي في القرن التاسع عش�ر، كان معظمها في 
ع�داد التراث المفقود والضائع. وكان الرأي العلمي الس�ائد في مج�ال الدراسات اإلسالمية حينها 
: أّن�ه ال يمك�ن تكوي�ن تص�ّورات وأحكام عاّم�ة لتراث حض�ارة اإلسالم إال حين يتم الكش�ف عن 
غالبية مخطوطات هذا التراث على األقل. وفي الحقيقة، فإن الكشف عن كثير من األعمال المهمة 
والمحوري�ة التي كانت في ع�داد المفقودات، ساهم فعال في تعديل وإع�ادة تقويم تصورات كاملة 
في موضوعات سادها الغموض والجدل واالختالف قبل اكتشاف المخطوطات ذات العالقة بها.

ويحضرن�ي هن�ا مث�ال عل�م الك�الم اإلسالمي ال�ذي ساهمت ف�ي تكوينه ف�رق إسالمية متع�ددة منذ 
نش�أته. ولك�ن، وعلى رغم دور المعتزلة المحوري في بناء علم الك�الم، إال أن أعمالهم كانت في عداد 
المفق�ودات، حتى اكتش�فت مخطوطات موسوعة المغن�ي للقاضي عبدالجب�ار المعتزلي )ت5)4ه�( 
في اليمن عام  945)، ثم ُكش�ف ب�ع�دها عن مخ�ط�وطة ش�رح األصول الخمس�ة للقاضي عبد الجبار 
كذل�ك. وساهم هذا الكش�ف عن أّمه�ات أعمال الك�الم االعتزالي، في تعديل التصورات الس�ائدة في 

حقل الدراس��ات اإلسالمي�ة عن علم الكالم المعتزلي.
وم�ع استمرار جهود التحقي�ق الكبيرة في األكاديمي�ات العربية والغربي�ة والفارسية في القرن 
العشرين، فإن الكثير من هذا التراث أصبح بين أيدينا بالفعل، وأصبح باإلمكان دراسته والحكم 
علي�ه. ولكن يظل بع�ض الدارسين في حقل الدراسات اإلسالمية، في انتظار الكش�ف عن هذا 
الت�راث بكامله مدفوعين بالدافع األول نفس�ه، أي: تعليق تكوين أحك�ام وتصورات أقرب إلى 
الصحة عن هذا التراث حتى ُيكش�ف عنه كامال. ولكن، هل الكش�ف عن هذا التراث بكامله من 
دون أن تف�وت من�ه فائتة، مهم حقا لتحقيق الهدف : الفهم األصوب للتراث؟ فإذا لم يتحقق هذا 

الهدف )وال أظنه يتحقق( فهل نظل متوقفين كالمرضى باإلسهال الّشّكي!
إّن المتصّفح لكتب الفهارس والتراجم، مثل »الفهرست« للنديم )ت 380 
ه�( ، و»طبقات األمم« لصاعد األندلس�ي )ت 462ه�( ، و»تاريخ الحكماء« 
للقفطي )ت  646ه�( ، و»صوان الحكمة« للسجس�تاني )ت377ه�(، على 
سبيل المثال ال الحصر ؛ يدرك أن كثيرا من األعمال المثبتة عناوينها لم تصل 
إلين�ا.  ب�ل هي في عداد الضائ�ع أو المفقود حتى اآلن. ويع�زو الدارسون في 
حق�ل الدراسات اإلسالمية أسباب فقدان أعمال التراث اإلسالمي، إلى عدة 

عوامل بشرية.
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العامل األول

الحروب
فمنه�ا الح�روب ، مثل اقتح�ام المغول لبغ�داد وإتالفهم الكثي�ر من الكت�ب ، وضياع ممالك 
األندل�س ف�ي محاكم التفتي�ش التي طالت أثم�ن ذخائر الت�راث اإلسالمي بالح�رق واإلتالف 

اإلرهابي الكنسي .
ف�إن الحرب على اإلنس�ان ال تنفك أبدا عن تراث�ه، والقتل كما يتوجه إل�ى الحياة يتوجه أيضا 
بالدرجة نفس�ها من القصد والعنف إلى عقله وتحديدا إلى 
ذاكرت�ه الحضاري�ة / تراث�ه . هذا ه�و موضوع تبن�اه كتاب 
»التراث في أت�ون الحروب... المخطوط العربي من القرن 
الخامس حتى اليوم«، للباحثة الس�ورية بغ�داد عبدالمنعم، 
والصادر حديثا عن معهد المخطوطات العربية في القاهرة 

ضمن سلسلة »كراسات تراثية« ، 
تق�ول الباحث�ة: في نهايات القرن الخام�س الهجري هاجمت الحمل�ة الصليبية األولى )503 
ه�( )مخطوطات مكتبة بني عمار( في طرابلس الشام، فأحرقتها، ثم أغرقتها في النهر  )نهر أبي 
عل�ي(، وكان ذلك أول وأضخم إعدام علمي للتراث المخطوط في المش�رق العربي، وكان من 
بي�ن أه�م الخزائن الت�ي دمرتها الحروب الصليبي�ة خزانة أسامة بن المنقذ، صاحب قلعة ش�يزر 

قرب حماة في سورية.
وتضيف:  ما فترة منتصف القرن السابع الهجري فقد اجتاح المغول بغداد وأغرقوا مخطوطاتها 
ف�ي دجل�ة، ومع نهاية القرن التاسع ش�هدت أوروبا ف�ي جزئها الجنوبي إعدام�ا هائال جرى فيه 
إح�راق مليون مخطوطة عربية وغير عربية من خزائ�ن قرطبة وغرناطة أمام الملكين المنتصرين 

فرديناند وإيزابيال.
وعب�ر فص�ول الكتاب ترصد عب�د المنع�م المكتبات التي فقدت في فلس�طين بع�د االحتالل 
اإلسرائيلي، وتخصص فصال تعرض فيه ما فعله الجيش األميركي عندما احتل العراق وما ترتب 

على ذلك من ضياع ثروات من المخطوطات النفيسة والمهمة.
وم�ن ذلك كت�اب »إبادة الكت�ب.. تدمير الكت�ب والمكتبات 
برعاي�ة األنظم�ة الس�ياسية في القرن العش�رين« تأالي�ف ربيكا 

نوث ، ترجمة عاطف عثمان .
وك�ان من نتائ�ج اإلرهاب الفك�ري قديما وحديث�ا أن اضطر 
مالك�و المخطوطات إلى دفنها في التراب، أو حرقها سرا ألنها 
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تخالف فكريا الس�لطة. حدث ذلك على مس�توى األفراد وعلى المستوى االجتماعي التاريخي 
العريض ويستمر في الحدوث حتى هذا العصر نتيجة وقوع صراعات من أنواع مختلفة. 

وق�د نال�ت حضرموت القس�ط األوفى من ه�ذا اإلرهاب الفك�ري ، تارة  باس�م تقرير العقيدة 
الصحيحة / إنكار البدع في الدين ، وتارة باسم األيديولوجيا ، وإن من أشد أنواع الحروب تلك 
التي تعلن الجهاد ضد المكتبات ، ومنها ما قاله المؤرخ محمد الشاطري في كتابه »أدوار التاريخ 
الحضرم�ي« ) 2 / 257 ( : وم�ع األسف أن المكتبتين العيدروس�ية والهندوانية أتلفها فيما بعد 

النجدي�ون الذين غزوا حضرم�وت ، ويعرفون بآل قملة، 
ثم قال في الهامش: قوم من بادية نجد هاجموا حضرموت 
هجم�ات خاطفة ث�الث أو أرب�ع مرات في أوائ�ل القرن 
الثالث عش�ر وأعظمها سنة224)ه� وهي الهجمة الثانية 
، وعمت معظم حضرموت وفيها وقع التخريب والتحريق 

والتغريم ، ولم تدم أكثر من شهر ونصف.
وف�ي توضي�ح عب�ارة الش�اطري ه�ذه وبي�ان مصدرها 

  ( األسبق فقد ذكر الس�يد العالمة عل�ي بن عبدالرحمن بن سهل ) ت 339) 
في تقديمه لكتاب »البرقة المشيقة« للسيد العالمة علي بن ٲبي بكر السكران 
ب�ن عبدالرحمن الس�قاف )ت.895هجري�ة( »ٲن تآليف الس�ادات العلويين 
والكت�ب المؤلفة في مناقبهم قبل ه�ذا العصر تخرج عن الحد والحصر ولم 
يب�ق منها بي�ن هذا الجي�ل إال القليل كهذا الكت�اب الجليل النف�ع وغيره مما 
ل�م ينتش�ر بالطبع. ومما تواتر عن الثق�ات أن الوهابي النجدي لما طرق بالد 
العلويين ومس�اكنهم عمد إلى خزائن الكتب بتريم ورماها في آبار الماء فمن 

بيت السادة آل العيدروس اثنتا عشرة خزانة ومن بيت السادة آل الهندوان ست خزائن وقس على 
هذه البيوت غيرها من مراكز العلم ومعاهده وزواياه«))).
ذك�ر الس�يد مصطفى ب�ن عبدالرمحن العط�اس يف كتابه 
»كت�ب الرتاج�م والتاري�خ احلرضم�ي.. ب�ني الفج�وات 

الزمنية وروايات املجهولني« )ص75):
أم�ا العالمة الس�يد محمد ب�ن عبدالرحمن بن ش�هاب 
فيری كما في مقالته التي نش�رها األمير ش�كيب أرسالن 

في تعليقاته على كتاب »حاضر العالم اإلس�المي« للم�ؤرخ األمريكي لوثروب والذي نقله إلى 

))) وانظر كذلك كتاب »حارض العامل اإلسالمي« لألمري شكيب أرسالن ) 3 / 64) ) .
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العربية األستاذ » عجاج نويهض« أن سبب ضياع مراجع تاريخ حضرموت يعود إلى أن الوهابيين 
دخلوا تريم سنة 222) ، وطموا اآلبار 
ف�ي تري�م بم�ا وج�دوا م�ن الكتب في 
خزائنها ، جفاًء وغلظًة وبداوًة وغباوًة، 
وكانت ه�ذه الخزائن مش�حونة بكتب 
السنة والتفس�ير والفقه والتاريخ. ولقد 
أتلف�وا من بي�ت واح�د 2)خزانة ومن 

آخر ست خزائن .
يقول السيد مصطفى بن عبدالرحمن 
العط�اس بعده�ا : ول�م يب�ق م�ن كتب 

الحضارم�ة التي اهتمت بتراجم وأخبار الصالحين وقضايا التصوف والكرامات والش�طحات � 
كما يقول األستاذ صالح الحامد � إال كتاب » الجوهر الش�فاف« للش�يخ عبد الرحمن بن محمد 

الخطيب المتوفي سنة 855  ، وهو على أي حال من رجال القرن التاسع الهجري ، 
ويق�ول املفت�ي احلبي�ب عبداهلل بن حس�ني بلفقي�ه ) ت 266)( وهو ممن ع�ارص تلك احلملة يف 

جمموع فتاواه املنش�ور باسم »إحتاف الفقيه« ص395 من مكاتبة برقم )63)) 
أثناء كالمه عىل مؤلفات أشياخه ومنهم احلبيب عبدالرمحن بن الفقيه : وكنا يف 
أيام ريعان الش�باب وعنفوان الكهولة ومؤات�اة بعض األسباب ابتدأنا فيام هو 
كالرح له فوقف عليه بعض األئمة من مشاخينا فاستصعب عبارته فاستبسطها 
وأشار علينا باإلجياز والتسهيل فحصل التوقف عنه حلتى دخل جنود الوهايب 
اب�ن قمال ومن مع�ه إىل تريم وأخذوا مجلة كتب الب�الد وخلطوها وكان ذلك 

من مجلة املأخوذ.
يق�ول الباح�ث صال�ح مب�ارك عصب�ان يف مقالت�ه  )املرجعي�ة الفكري�ة للتدخ�ل اخلارج�ي يف 

حرضموت.. محلة اإلمام الزيدي املتوكل عىل اهلل إسامعيل يف 
القرن احلادي عرش اهلجري( التي نرت يف »جملة حرضموت 

الثقافية« ع)) ص42 : 
وأم�ا ما قيل يف قضية خ�روج الوهابية إىل حرضموت سنة 
224) فاملؤرخ عبدالرمحن بن عبيد اهلل الس�قاف يقول: ويف 
أيام�ه -أي عبداهلل عوض غرامة- ك�ان وصول الوهابية إىل 

تريم بقيادة األمري عيل بن قمال، فطوى هبم حرضموت ومل يفس�د حرثا ومل هيلك نس�ال، وإنام هدم 
القباب، وسوى القبور املرفة، وألقى القبض عىل املناصب آل عينات وآل تاربة وأهاهنم، وأتلف 
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قليال من الكتب كثره بعض العلويني، ولنقرأ ماذا يقول املؤرخ باحنان عن احلدث نفسه: ويف سنة 
224) وصل إىل حرضموت ناجي بن قمال النجدي بجيش عرمرم من قبائل الدرعية فاكتسحوا 
القط�ر احلرضم�ي..... ودخلوا تريم وك�رسوا قباهبا، وحرقوا بعض كتبها -ك�ام قيل- وتوابيتها، 
وك�رسوا ألواح قبورها، وحبس�وا بع�ض مناصب اجلهة، ومنع�وا األذك�ار والتذكري واحلرضات 

والطرق«، وبمثله قال املؤرخ األستاذ حممد بن هاشم يف »تاريخ الدولة الكثريية«. 
لقد رأينا -فيام تقدم- كيف جاءت احلمالت وهي حتمل مرجعيات فكرية، ورأينا أيضا اختالف 
املؤرخ�ني احلضارمة حوهل�ا، يقول األستاذ عبدالق�ادر الصبان: »إن الكت�اب التاريخ احلرضميني 
املعارصي�ن، اجتاه�ات خمتلفة وتكاد تكون متضاربة نابعة ع�ن املذاهب املتصارعة يف حرضموت، 

والتي بقيت ردود فعلها إىل تاريخ قريب))).
قل�ُت:  وم�ا فعله ابن قمال يف حرضموت ال يعدو م�ا فعله معارصه ابن نقطة يف هتامة وزبيد عام 

7)2) م�ن اإلح�راق واإلت�الف ، وال أدل ع�ىل ذل�ك من مقدم�ة املخطوط 
»ال�درة اخلط�رية يف س�ادات املنرية« الذي ألف�ه العالمة الس�يد عبدالرمحن بن 
سليامن بن حييى مقبول األهدل )ت 250)ه� ( وذكر فيها الباعث عىل التأليف 
بس�بب ما حصل له من حتريق ملكتبته لئال تضيع تراجم أعالم أهل زبيد، وقد 
امت�أل تاريخ الوش�يل »نر الثناء احلس�ن« بأخبار ابن نقط�ة وغزواته التهامية 

لنر مذهب الوهابية.
 ومنها ما حدث في العهد االشتراكي، حينما اعتبر الدين كهنوتية ورجعية، 
وقام�ت عس�اكر الجبه�ة القومية بإحراق وإت�الف مئات الكت�ب والوثائق، 

وسيأتي الحقا. 

مل يكن ابن قمال نجديا ، ومل يكن جيشه نجديا ، وإنام كان دمهيا من قبائل اجلوف ، ومل يكن معه أحد من الدرعية   (((
، وآلل قمال نسل إىل اليوم من آل سيف شيوخ آل حزم من دهم ، وقد وقع يف بعض املصادر احلرضمية خلٌط 
إقليم عسري«،  والتقاليد واألعراف يف  »العادات  انظر كتاب  بسنوات  بعُد  فيام  الذي جاء  قرملة  ابن  بينه وبني 
وكذلك عبد الرمحن آل حامد  426)ه�، وتاريخ الدولة السعودية األوىل لفليكس مانجان ص 320 ، أحداث 

عام 0)8) / 5)2).
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العامل الثاني

الصناعة العلمية

يمكنن�ا فه�م أسباب ضي�اع كثير من التراث، من خ�الل العالقة بين النص�وص المفقودة وبين 
م�ا تالها من نص�وص تبنى عليها، والتي يمكن وصفها بعالق�ة االستيعاب واستنفاد األغراض. 
والمقص�ود، ه�و استيعاب م�ادة العمل المفقود في عم�ل آخر يتلوه في الزم�ن، نتيجة االهتمام 
بدراست�ه في األزمنة التي تلت تأليفه مباش�رة. وبالتالي، ال يعود للعم�ل األصلي المفقود أهمية 
كبيرة. وبعبارة أخرى، يس�تنفد األغراض التي ُكتب من أجله�ا. وبالتالي، يقل االهتمام به ويقل 
الطل�ب علي�ه، وبالتالي يقل االحتياج الى نس�خه وتداوله. مثال ذلك، يذك�ر النديم أعماال عدة 

منسوبة إلى ابن المقفع )ت 43) ه�) تعّرضت للضياع في وقت مبكر من تاريخ اإلسالم.
غالبي�ة ه�ذه األعمال الضائعة هي األعم�ال التي ترجمها ابن المقفع من ت�راث الفرس، أمثال 
»خداينامه« في سير ملوك الفرس في آدابهم وقوانينهم، ُترى، لماذا فقدت هذه األعمال تحديدا 
ف�ي حي�ن وصلتنا أعمال أخرى الب�ن المقفع مث�ل »األدب الكبير«، وكتابه ذائع الش�هرة »كليلة 

ودمنة«؟
إّن السبب من وجهة نظرنا، هو استيعاب األعمال المفقودة في أعمال تالية. 
فعلى سبيل المثال، ظل )خداينامه( مصدرا أساسيا لجميع سير الملوك التي 
ألفت بالعربية في العصر اإلسالمي. فقد وردت منه فصول وقطع في »عيون 
األخب�ار« الب�ن قتيبة )276 ه��(، وكتاب »تاري�خ الملوك واألم�م« للطبري 
)0)3 ه��( ، كم�ا كان مص�درا أساسيا لكت�اب »تاريخ 

سنّي ملوك األرض واألنبياء« لحمزة األصفهاني )360 هـ(، وكتاب »غرر 
أخبار ملوك الفرس وسيرهم« للثعالبي )492 ه��(.

)خداينام�ه(  عم�ل  م�ادة  إن  الق�ول  نس�تطيع  وهن�ا، 
اسُتوِعبْت تماما في هذه األعمال الالحقة، بحيث لم تعد 
هناك حاجة إل�ى تداولها في القرون التي تلت الثعالبي. 
وبه�ذا، يك�ون )خداينام�ه( استنف�د أغراض�ه. وفي هذا 
الحال�ة، سيك�ون مفهوما لماذا اندثر )خداينامه( ول�م يعد سوى عنوان عمل 

من أعمال ابن المقفع يدرج في قائمة أعماله في كتب التراجم والفهارس.
ومث�ال آخر، هو ش�روح الفارابي عل�ى األعمال المنطقية ألرسطو. فقد ضاعت هذه الش�روح 
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ول�م يب�ق منها سوى ش�رح العب�ارة وش�رح القياس. ولك�ن، إذا حاولن�ا تتّبع سبب فق�دان هذه 
األعمال، فس�نجد أن ابن رشد هضم ش�روح الفارابي هذه، ثم شرح أرسطو 

بأفضل مما شرح الفارابي. هل َجبَّْت شروُح ابن رشد شروَح الفارابي إذًا؟ 
نعم يمكننا ادعاء هذا.. وفي هذه الحالة، ستكون ش�روح ابن رش�د هي ما 

أفقد شروح الفارابي أهميتها النّصية.
إن المصنفي�ن يتناولون المادة العلمية بالبح�ث والنقل ، ويأتي هذا العامل 

على صور:

الصورة األوىل )االستيعاب(
إن من اشتغل بدراسة الفقه من خالل القراءات النصية للعبارات الفقهية في المتون والشروح 
والحواش�ي يعل�م علم اليقين أن ه�ذه )المنهجية االستيعابية من الالحق للس�ابق( منطبقة تماما 
على التراث الفقهي بش�كل عام ، ولنضرب مثاال على تراث اإلمام الش�افعي وهو من أش�هر من 
دون في علم الفقه عبر التاريخ، فمن المعلوم أن اإلمام الش�افعي صنف كتبا كثيرة ، منها ما كان 
بالع�راق ومنه�ا  ما كان بمصر فيما يعرف بمذهبه الجديد والذي تناقله عنه الرواة عنه واهتموا به 

عبر قرون عديدة .
يذك�ر المترجم�ون للش�افعي مولفات كثيرة أش�هرها كت�اب »األم« وهو برواية تلمي�ذه الربيع 
المرادي ، وكتاب مختصر المزني ، وكتاب مختصر البويطي، وتجدر اإلش�ارة إلى وجود كتب 
للشافعي نقل عنها العلماء  ُفقدت بعد القرن الثامن الهجري ولم يعد لها ذكر وال وجود ، وعلى 

سبيل المثال:
*  كتاب »األمالي«،  يقول اإلسنويُّ عنه: وهو أجزاء قالئل صنفها الشافعى بمصر ))) .  

* كت�اب »اإلم�الء« بروايِة موسى ابن أبي الجاروِد ، قال عنه اإلسنوي: وهو أيضا من الجديد، 
كم�ا صرح ب�ه الرافعي في مواضع من »الش�رح الكبير«، وه�و نحو »األمالي« ف�ي الحجم، وقد 
يتوه�م بع�ض من ال اطالع له أن »اإلم�الء« هو »األمالي« وليس كذلك فتفط�ن له، ولهذا صرح 

النووي فى »تهذيب األسماء واللغات« بالمغايرة)2). 
* كت�اب »نهاي�ة االختصار« ، ق�ال عنه اإلسنوي : مجلد واحد عزيز الوج�ود رواه المزني عن 
الشافعي بلفظ مختصر قريب من لفظ »محرر« الرافعي، والنسخة التي نقلت منها مؤرخة بالسنة 

يفهم  أن  يريد  لمن  جدا  مهم  كتاب  وهو  الله،  بحمد  منشور  والكتاب   ،  )((4/(( »المهمات«   اإلسنوي   (((
المذهب الشافعي فهمًا سليمًا.

)2) اإلسنوي »المهمات«  ))/4))).
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الثامنة بعد أربعمائة))).
ق�ال اإلسنوي عن ه�ذه الكتب الثالثة : )وه�ذه الكتب ]الثالث[ منها نس�خ صحيحة موقوفة 
بالمدرس�ة الش�ريفية من القاهرة ومنها نقل�ُت)2)(، وهذا يدل على وجود ه�ذه الكتب إلى القرن 

الثامن الهجري، ثم فقدت. 
واإلسن�وي )ت772( م�ن أئمة الش�افعية األج�الء الذين تجمع�ت لديهم مكتب�ة بالقاهرة قل 
نظيره�ا ف�ي عصره، وفي مقدمة كتابه الكبير »المهمات على الرافعي والروضة« وصف كثيرا من 

كت�ب المذه�ب الت�ي تحتويه�ا مكتبت�ه ، وك�ان يق�ول: إن النووي 
والرافعي ش�يخي المذهب الش�افعي  لم يطلعا عليها. وللمزيد في 
ه�ذا الباب انظر أطروحة ش�قيقي د. محمد عم�ر الكاف »المعتمد 

عند الشافعية« ، في مبحث كامل ص)2).  
قل�ُت: س�بق رص�د منهجية التش�كيك ل�دى بع�ض الباحثين من 
اإلخوة في حضرموت، ولو صحت لظهر لنا خط بحثي يفترض أن 

أصحاب الش�افعي حرفوا كتبه وأخفوها ، ثم يبحثون عن األمثلة والفتاوى والش�عر الشعبي وأية 
»مصادر دفينة« للبحث عن س�بب التهمة المفترض�ة، مع عدم اعتماد المصادر الموجودة كونها 
مصادر س�طحية )٣(، وهذا الخط البحثي غير موجود، مما يدلل على أن أسلوب التفكير هذا إنما 

))) »المهمات« )/04).
)2) المصدر السابق )/4)).

)3) وقد تقدم كالم د. حسن الغالم العمودي يف منتدى املعلم عن املصادر الدفينة، وكتاب األستاذ حممد بابطني عن 
الركام التارخيي . 

والدفني-  السطحي   - املستويني  هذين  رشح  استوىف  وممن 
عاصمة  يف  القويم  )القول  مقالته  يف  عصبان  أكرم  الباحث 
)صوفية  موقع  يف  املنشورة  تريم(  اإلسالمية  الثقافة 
: مدرستني(  بني  )تريم  عنوان  حتت  قال  حيث  حرضموت( 

ودعونا نعرج عىل مدرستنِي متضادتنِي شهدهتام تريم ، ُيبدون إحدامها وخيفون كثريًا من معامل الثانية ، ومها 
جديرتان بالوقوف عندمها : 

، وورثوا  اهلجري  السادس  القرن  منتصف  تريم يف  أكناف  الذين عاشوا يف  القراء  الفقهاء  مدرسة   : األوىل 
اإلباضية بحرضموت ، وهي مدرسة رفع القواعد منها الفقيه حيي بن سامل أكدر ، وآزره العالمة حممد بن عيل 
القلعي ، وكانت علومها فقه الشافعية ، ومجع األحاديث النبوية ، والعناية بالقراءات القرآنية ، واملسائل اللغوية 

... ثم يكمل بقوله:
والثانية : مدرسة التصوف التي استلمت مقاليد احلياة الفكرية بعد الفقهاء القراء، وفاحت منذ النشأة جماراة 
الغالة يف دعاوى املعراج واخلوارق والقطبية بعد لبس لباس الصوفية ، وعدم االنصياع للواقع وال الذوبان فيه.

قلُت: قف عىل إيامءة التشبيه بيهود بني إرسائيل يف حتريف كتاهبم ) ڦ ڦ ڦ ( ]األنعام:)9[ ..
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هو ظاهرٌة صوتيٌة ال سند له في األوساط العلمية.
يق�ول ش�قيقي د. محمد عمر الك�اف في أطروحته »المعتمد عند الش�افعية« ع�ن محاولة غير 

موفقة للتفكير بهذه األداة االنثروبولوجية )االتهام بالتآمر(:
ل ب�ه الدكتور زك�ي مبارك  وتج�در اإلش�اَرُة إلى أن�ه ال اعتب�اَر بما هوَّ
)ت952)م( ف�ي رسالت�ه »إص�الُح أش�نَُع خط�أٍ ف�ي تاري�ِخ التش�ريِع 
َف  « لم يؤلِّفه الشافعيُّ وإنما ألََّفُه البويطيُّ وتصرَّ : كتاُب »األمِّ اإلس�الميِّ
فيه الربيُع بُن سليماَن« ُمعَتِمدًا على روايِة أبي طالٍب المكيِّ )ت386ه�( 
ف�ي »قوِت القل�وِب« بقوله : )وأخم�َل البويطي ذكَر نفس�ه واعتزَل عن 
الناِس بالبويطِة من سواِد مصَر ، وصنََّف كتاَب »األم« الذي ُينَس�ُب اآلن 
إل�ى الربيِع ب�ن سليماَن وُيع�َرُف به ، وإنما ه�و جمُع البويطيِّ ل�م َيْذُكر 

نفس�ه في�ه ، وأخرَجه إلى الربيِع ، فزاد فيه وأظهَرُه وَسِمَعه من�ه( ))) والتي تابعها عليه الغزاليًّ في 
»اإلحياء«)2) .

« : )صنفه الش�افعيُّ بمصر - كم�ا قاله صاحُب االستقصاِء ش�ارُح  يق�ول اإلسن�ويُّ ع�ن »األمِّ
َبه وإن كانت  ِب- م�ن روايِة الُمزنيِّ ، وراويه هو البويطيُّ ، ونقله عن�ه الربيُع المراديُّ وبوَّ المه�ذَّ

َبٍة ()3) .  رًة ومساِئُله غيُر مرتَّ أبوابه متكرِّ
« : )أخبرنا  فيكون الربيع قد نقله عن اإلمام والبويطيِّ معًا ، يشهد لذلك قوله يقوُل في أول »األمِّ
( ، بل كان كثير التوثُِّق في نقله فهو يقول: )فاتني هذا الموِضُع من كالِم اإلماِم وسمعُته  الشافعيُّ
()4) ، ويقول : )إل�ى هنا انتهى سماعي م�ن البويطي( ،  م�ن البويط�يِّ وأعرُف�ه من كالِم الش�افعيِّ
وه�ذا التش�كيُك لو اعتبرناُه الرتفعت الثَِّقُة بُِكلِّ ُكُتِب العلم�اِء ، بل ارتفعت الثَِّقُة بهؤالِء العلماء 

أنُفِسهم)5).

قلُت: ولسنا بصدد املناقشة الرعية فضال عن التارخيية، إذ تتعذر مناقشة فرتة مل يصلنا من أدبياهتا يشٌء.
وملن أراد االستزادة يف هذه املسألة فإن الرتكيز يف حرضموت كام يفعل الباقون مطلب، ولكن عليه أن ينظر إىل املشهد 
اليمني ككل ، ومن ذلك ما كتاب البحاثة السيد عبدالاله احلبيش »الرصاع بني الصوفية والفقهاء يف اليمن« ففيه تفصيل 
أن  الزيدي والشافعي، وكيف   : الشاميل واجلنويب  اليمن  تارخييًا للرصاع يف طريف  ، ومقارنات موثقٌة  املسألة  هام هلذه 

الرصاع كان يف الشامل عىل أشده ، بعكس اجلنوب.
))) أبو طالب املكي ، »قوت القلوب« )املطبعة امليمنية ، مرص ، 306)ه�( )227/2)  .

)2) الغزايل ، »إحياء علوم الدين « )439/2)  .
)3) اإلسنوي »المهمات« )/3)).

)4) الشافعي »األم« )252/2) .
)5) وقد رد عىل زكي مبارك جمموعة من الُكتاب وأهنوا معاناته وتباكيه باإلضافة إىل الشيخ أمحد شاكر، منهم د. رفعت 
فوزي يف مقدمة حتقيقه »لألم« ص4) ،  والسيد أمحد صقر يف مقدمته لتحقيق »مناقب الشافعي« ص)40-3 
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قلُت: العبارة األخيرة منقولة عن الش�يخ أحمد ش�اكر رادًا على أحمد زكي في مقدمة تحقيقه 
لكت�اب »الرس�الة« لإلم�ام الش�افعي ص9: وه�ذا 
التش�كيُك ل�و اعتبرن�اُه الرتفعت الثَِّق�ُة بُِك�لِّ ُكُتِب 
العلماِء ، بل ارتفعت الثَِّقُة بهؤالِء العلماء أنُفِسهم ، 
الحظ كيف اعتمد أحم�د زكي على نص في كتاب 
م�ه على كافة  ف�ي األخالق »ق�وِت القل�وِب« وحكَّ
مصادر الفقه الش�افعي! هذا النهج التشكيكي هو ما 
انتهج�ه إخواننا في ما قدمناه من نقول ، وهو ظاهرة 

صوتية خاصة بهم في حضرموت في الس�نوات األخيرة. والذي يبقى أن الدكتور أحمد زكي لم 
ينطل�ق م�ن منطلقات عرقية أو طائفي�ة أو مذهبية، ولكن فاته قراءة كت�ب المذهب والتعمق فيها 

وفي عبارات اإلمام الشافعي وأصحابه، فتأمل وقارن بين الحالتين وأوجه الشبه بينهما.
هذا كان ما يخص الدائرة العامة ، وأما الدائرة الخاصة فقد عني فقهاء حضرموت بتتبع الفتاوى 
القديمة في الكتب الس�ابقة ونقلها كما هي بعباراتها مع نس�بتها ألصحابها ، وبذلك ساهموا في 
إنق�اذ كثير من مصادر الفت�اوى المفقودة  ، وقد سبق ألخينا الباحث عوض حمدين في ملخص 
ورقت�ه  »ح�ول ضياع مصادر التاريخ الحضرمي« في الفيس�بوك الكالم في ه�ذا الباب باعتبارها 
تآم�رًا وإخف�اًء ، ثم عقب عليه أخونا المحق�ق د. محمد باذيب في مقالت�ه »تعليق وتعقيب على 
مق�ال بعنوان »حول ضياع مصادر التاريخ الحضرمي« المنش�ورة بقنات�ه التلجرامية ، وبين أن ما 

فعله السقاف في كتابه المجموع عمٌل علميٌّ : استيعاٌب وإنقاٌذ .

والشيخ حممد أبو زهرة يف كتابه »اإلمام الشافعي« ص43)-49) وغريهم.
وهنا جتدر اإلشارة إىل حمارضة دة. ناجية الوريمي بعنوان: )حماكمة الشافعي( السبت 20 أبريل 9)20، بمقر 
فيها  انتهجت  والتي   ، العاصمة  بتونس  واالجتامعّية،  الفكرّية  الّدراسات  ومجعّية  حدود  بال  مؤمنون  مؤسسة 
العريب 2) قرنا وال  العقل  بتغييب وتغيري  الشافعي قام  التباكي واملظلومية ، وكيف أن  التشكيك مع  منهجية 
يزال، وكبله بأغالل متنعه من التفكري ، وأنه كان معتزليا يف توجهه ولذلك أخفى رسالته األوىل وقام بإتالفها 
ثم نر رسالته الثانية ، وباع مبادئه للسلطان هارون الرشيد مقابل حفنة من املال. وإذا مل يكن للشافعي حضور 

يف املغرب العريب كوهنم مالكية فإنه صار جزءًا من اهلوية احلرضمية يف بالدنا ، وعنرصًا يف النسيج املجتمعي.
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والصورة الثانية هي )املحاكاة(
�ر: لِ�َم ُحفظْت بعض النصوص  فإنن�ا نج�د أن هناك نوعا آخر من العالقات بين النصوص تفسُّ
ووج�دْت طريقه�ا ال�ى االنتش�ار والذي�وع أكثر م�ن غيرها، وه�ي عالقة 
المحاك�اة. فعل�ى سبي�ل المث�ال، إن األعم�ال المحاكية ل�»كليل�ة ودمنة« 

حفظت لهذا العمل وجوده وتأثيره. فقد ُنظِم شعرا 
على يد أبان الالحقي وبشر بن المعتمر وأسعد بن 
المهذب المماتي، وابن الهّبارية في عمله »الصادح 
»الصاه�ل  رسال�ة  ف�ي  والمع�ري  والباغ�م«، 

والشاحج« و»األسد والغواص« ذي المؤلف المجهول.

والصورة الثالثة هي )إشباع اخلدمة(
إن كثرة الش�روح على عمل ما يحفظ العمل نفس�ه، فنجد أن غالبي�ة األعمال التي كثرت عليها 

الش�روح والتعليقات والحواش�ي، قد حفظت. ومن الغني عن الذكر أن كثرة 
الشروح تدل على أهمية العمل واالحتياج إليه. ومن أمثلة األعمال التي كثرت 
عليها الش�روح، كتاب »الكتاب« لس�يبويه والذي ش�رحه الكثيرون، منهم أبو 

علي الفارسي )377ه�( ، والرماني )384 ه�( ، وابن السيرافي )385ه�(. 
والخالص�ة، أّن حف�ظ بع�ض التراث وضي�اع بعضه قد يكون�ا عائدين إلى 
عالق�ة بع�ض أعمال الت�راث بعضها ببعض، فه�و سبب ديناميك�ي داخلي ، 

ولذا، فربما نستطيع الحكم على الضائع في أزمنة التراث بعد أن تم استيعاب محتواه في أعمال 
الحقة واستنفد أغراضه.

ث�م أقول:  هذا العامل ينس�حب على تراثنا الحضرم�ي الفقهي كذلك ، فال تكاد تجد في تراثنا 
الحضرمي كتابا إال أن يكون أش�بع الخدمة لما قبله ش�رحًا وتحش�يًة ،  واستوعب ما قبله ، ومن 
أح�ب االست�زادة فعلي�ه بأطروح�ة أخين�ا المحقق د. محم�د بن أبي بك�ر باذيب »جه�ود فقهاء 
حضرموت في خدمة المذهب الشافعي« اآلنف ذكرها، ويتضمن مسحا واسعا لمؤلفات الفقهاء 
الحضارمة المطبوعة والمخطوطة ومواضعها في مكتبات العالم ، بما فيها من ش�روح وحواش 

أشبعت الخدمة لمتونها . 
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شجرة عائلة المصنفات الشافعية تعطي نماذج إشباع الخدمة واالستيعاب، وقد طبعتها دائرة األوقاف 
األردنية في لوحة جدارية هذا العام ، وانظر أطروحة شقيقي د. محمد عمر الكاف »المعتمد عند الشافعية«
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العامل الثالث

التسرب 
وذلك بس�رقة المخطوطات، وتهريبها للخارج، وهي الظاهرة التي يس�ميها د. محمد عيس�ى 
صالحي�ة )تغريب التراث العربي) في كتابه: »تغريب التراث العربي بين الدبلوماس�ية والتجارة: 

الحقبة اليمانية«، دار الحداثة، بيروت، ط2، سنة 985)م.
لقد كان مؤلما جدا أن يغيب عن الوعي الثقافي العربي أن كثيرا من الدوائر الدبلوماسية الغربية 
عرفت قيمة تراثنا، في الوقت الذي تتنامى فيه في بالدنا صور توحش االستهانة به، وتأخير رتبته 
وقيمته، يقول محمد عيس�ى صالحية ص5: )هان التراث، فضاعت األرض، ورخص اإلنسان، 
بكلمات بسيطة هذه هي مأساتنا في عصرنا، جاءوا مستعمرين مبشرين بنهضة بدعوى النهوض 
واالرتق�اء، فمارس�وا على أمتنا سادية )تعذيب�ا مؤلما) تربو على إذالل عبي�د روما، فأعملوا في 

تراثنا نهبا وسرقة).
وسيأت�ي الك�الم على هذا التس�رب ف�ي حضرموت ضمن ع�رض مآسي المكتب�ات من كالم 
البحاثة األستاذ عبدالاله الحبشي في بحثه عن مخطوطات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
يق�ول االنثروبولوج�ي د. محم�د عبدالق�ادر بافقيه في كتابه »المستش�رقون وآث�ار اليمن قصة 

المستش�رق الس�ويدي كارلو لندبرج من خالل مراسالته 
م�ع اليمنيين ١895 - ١9١١« في مجلدين نش�رها مركز 

الدراسات والبحوث اليمني :
وتصدمن�ا الرسائ�ل بعنف حي�ن تظهر أن تج�ارة اآلثار 
ف�ي اليمن ق�د اتخذت عن�د التق�اء القرنين التاسع عش�ر 
والعش�رين أبع�ادا خطي�رة إذ ك�ادت تش�مل اليم�ن كل�ه 
رغ�م وع�ورة الط�رق وصعوب�ة التنقل م�ن ج�راء اهتزاز 

 األم�ن المراف�ق لحالة التوق الت�ي أضعفت البالد وقتها وخلقت فيها حال�ة القابلية لالستعمار .
لق�د قام�ت ف�ي تلك الفترة ش�بكة تخريب و تس�ريب لآلثار كان�ت الحلقة العدني�ة - كما يظهر 
م�ن رسائ�ل المل�ف - أب�رز حلقاته�ا ، وذل�ك ألن حرك�ة الس�فن الت�ي ترب�ط المين�اء اليمن�ي 
 بالموان�يء الهام�ة ف�ي أوروبا والهن�د قد سهلت ف�ي ظل الوج�ود البريطاني عملية التس�ريب .
ونح�ن عندما نقول: )تس�ريب( فلي�س ذلك تهوينا منا م�ن خطورة ما كان يح�دث ، وإنما على 

العكس هو حرص منا على إبراز تلك الخطورة . 
فالتهري�ب يقتضي حدوثه الس�رية ويتطل�ب إثبات االتهام به وجود قان�ون أو حتى عرف يمنع 
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تحريك الشيء الذي يعمل المهربون على تهريبه . 
ول�م يك�ن هناك في الس�لطنات أو المش�يخات أو المعقالت ) نس�بة إلى عاق�ل القبيلة ( وعي 

حقيقي بما تعنيه تلك ) األصنام ( و) األحجار المكتوبة ( خط لم يعد معروفًا منذ قرون .
وك�ان القان�ون في ع�دن هو إرادة المس�تعمر ، ولم تك�ن إرادته تتعارض مع تش�جيع االتجار 
في اآلثار رغم علمه بأنها مس�روقة ، بل كان الضباط البريطانيون أنفس�هم من عس�كريين وأشباه 
مدنيين اليتورعون عن االستحواذ على ما تصل إليه أيديهم من قطع أثرية ، بعضها يتهافتون عليه 
لقيمت�ه المادي�ة ، وبعضها يحتفظ به األف�راد منهم على سبيل التذكار ، وبع�ض آخر يجد طريقه 
إلى متاحفهم والمتاحف األوروبية األخرى بيعًا وإهداًء ، ويحمل عند قيده في سجالتها أسماء 

مورديها األشاوس .
ولقد ترددنا طويال في اختيار اسم للكتاب ، وكان مما خطر ببالنا أن نس�ميه ) عمر الس�ويدي 
ومرزق الحّجار ( ألنهما أهم وأمتع شخصيتين وأقربهما صلة بالموضوع األساسي في الرسائل 

موضوع اآلثار ، وألنهما خير من يرمز إلى ذلك اللقاء سيء الطالع بين العقليتين النقيضتين : 
عقلية الكونت األوروبي الثري من عصر تفجر العلوم الحديثة هناك ، 

وعقلية الريفي األمي اليمني الفقير من عصر التمزق هنا . 
األول كل�ه اعت�داد يتجانف الغرور إذ كل ش�يء عنده ممكن ، والدراه�م إقليد كل باب ، وهو 

قادر على أن يؤدب من يخونه تأديبًا فاحشًا ، 
والثاني كله َمْسَكنٌة ، يحس أنه منقطع ما بيده شيء )وما عنده وال بيسة(، ولهذا فهو ال يستطيع 

أن يكسر حكم الكونت.
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العوامل الطبيعية
والمقص�ود بالعوام�ل الطبيعي�ة تل�ك األم�ور واألح�داث التي ال دخ�ل لإلنس�ان فيها، حيث 
يتع�رض كوكبنا األرضي لمخاطر وأحداث طبيعية مختلفة، ال يخلو منها مكان من سطح الكرة 
األرضي�ة، وتختل�ف الكوارث والح�وادث الطبيعية ف�ي حجمها وقوتها وخطورتها والخس�ائر 
البشرية والمادية التي تنتج عنها، فمنها اليسير المحدود التأثير ، ومنها العنيف والقوى المدمر. 

العامل األول

األمطار والسيول والفيضانات
أدت األمط�ار والس�يول والفيضان�ات إل�ى ضي�اع كثير م�ن تراثن�ا العربي 
اإلسالم�ي المخطوط . م�ن ذلك ما أورده األزرقي ف�ي »أخبار مكة وما جاء 
فيه�ا م�ن اآلث�ار«))): من أن سيل ع�ام 7)4 هجري�ة دخل المس�جد الحرام، 

ووصل إلى خزائن الكتب، وأتلف منها الشيء الكثير. 
وقد ذكر ياق�وت الحموي في » معجم األدباء« حوادث 
م�ن ه�ذا القبيل منه�ا : ش�كوی محمد بن أحم�د بن عبد 

الباق�ي الدقاق، المعروف بابن الخاضبة من وقوع داره على كتبه نتيجة غرق 
حدث سنة 466 هجرية)2).

وأورد كذل�ك في ترجمة أبي عم�رو الهروي المتوفى سنة 250 أنه )اتصل 
بيعق�وب بن الليث األمير، فخرج معه إل�ى نواحي فارس، وحمل معه كتاب 

الجيم، فطغى الماء من النهروان على معسكر يعقوب، فغرق الكتاب فيما غرق من المتاع()3).
ومما يلحق بأمر السيول والفيضانات .. الغرق، كأن تغرق كتب أحد العلماء 
ف�ي الماء )البح�ر أو النهر( كما حدث م�ع الحافظ ابن حجر العس�قالني أثناء 

سفره في البحر إلى عدن سنة 806كما ذكر السخاوي )4).
كما أتلفت كتب اإلمام الحافظ أبي إسحاق بن إبراهيم الحبال بس�بب المطر 

))) »أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار« 2/2)3 حتقيق رشدي الصالح ملحس ، ط3 دار األندلس 403) .
)2) »معجم األدباء« ، بريوت ، دار إحياء الرتاث 7)/227 – 228 .

)3) املصدر السابق ))/275 .
)4) »الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر« )/)5) بريوت ، دار ابن حزم ، 9)4) .



62

نسخة حتت التعديل

. قال : تلف بالمطر من كتبي بأكثر من خمسمائة دينار، فقيل له : إن ابن مندة عمل خزانة الكتبه 
، فقال : لو عملت خزانة الحتجت إلى جامع عمرو بن العاص، كما ذكر الذهبي))). 

العامل الثاني

الرطوبة
إن وض�ع المخطوطات في أماكن رطبة يعرضها لإلصابة بالعفن الفطري الذي يؤدي إلى فس�اد 
الورق وإتالفه في نهاية األمر ، فالميكروبات التي كانت خاملة تنشط وتهاجم األلياف السليولوزية، 
وتهضم المواد المقوية، فتصبح الورقة رخوة ومهترئة ومعرضة للتحلل والتساقط ، باإلضافة إلى 

تحلل األحبار وفقدان لونها األصلي، وكل ذلك يعرض الكتابة للزوال أو عدم الوضوح.
وإن ارتف�اع الرطوب�ة النس�بية ف�ي خزائن حفظ المخطوطات يتس�بب ف�ي زيادة ق�درة المواد 
العضوي�ة المكون�ة لل�ورق على امتص�اص الماء من الجو وه�ذا يؤدي بدوره إل�ى ضعف متانة 
الورق، وتأكسد األحبار مما يترتب عليه طمس معالم الكتابة وظهور بقع بنية اللون على الورق.
وإن الرطوب�ة الزائدة عن )75%) مع ارتفاع الحرارة ي�ؤدي إلى نمو سريع للعفن أو الفطريات 
ف�ي المخطوطات، ونم�و العفن يؤدي إلى تحطيم قدرات الربط ف�ي ألياف الورق، ومن ثم إلى 

إيجاد ورق على درجة كبيرة من الضعف، والتسبب في ظهور بقع ال يمكن إيقافها)2).
وعن تأثير الرطوبة على المخطوطات وتالفي مخاطرها يقول عبد المعز شاهين)3) : إن التحكم 
في كمية الرطوبة في األجواء المحيطة بالورق سواء في الكتب أو المخطوطات أو خالفه يكون 

ذا أهمي�ة كبيرة إذ إن الورق من الم�واد القابلة المتصاص الرطوبة وإذا زادت 
كمية الرطوبة النس�بية على الحد المس�موح به وهو ف�ي حدود )768) تحت 
درجة حرارة 6) مئوية فإنها تتس�بب في إضعاف ألياف الورق وتعفنه وتؤدي 
كذلك إلى نمو الفطريات والكائنات الدقيقة التي تصيب الورق بدرجة كبيرة 

))) »سري أعالم النبالء« 8)/499 ، ت األرناؤوط والعرقسويس ، بريوت ، مؤسسة الرسالة 403) .
)2) اتجاهات جديدة في الصيانة الوقائية ، تأليف أن سبريت ص300 ، لندن ، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي 
8)4). نقال عن املشوخي »أثر العوامل الطبيعية على التراث العربي اإلسالمي المخطوط« ، املجلة العربية 
االسترياتيجية  للدراسات  نايف  األمري  مركز  يصدرها  فصلية.  علمية  جملة   : والتدريب  األمنية  للدراسات 

بالرياض ، مج 22 ، ع 43 ) حمرم 428) ، يناير / فرباير 2007(، ص 59)-97).
)3) »طرق صيانة وترميم اآلثار والمقتنيات الفنية«، طبعة اهليئة املرصية العامة للكتاب 975) ، نقال عن املشوخي,  

املصدر السابق.
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من اإلتالف وبخاصة في وجود المواد المستخدمة في تجليد الكتب والمخطوطات وهي النشا 
أو الغراء. وإن إصابة الورق بالفطريات أو الكائنات الدقيقة تؤدي فضال على تأكله وإضعافه إلى 

تكون بقع صفراء أو بنية اللون تنتج من المواد الملونة التي تفرزها هذه الكائنات أثناء نموها.

العامل الثالث

الحرائق
فف�ي سن�ة 5)5  احترقت دار الس�لطان بأصبهان فلم يبق فيها ش�يء من اآلث�ار. ومن جملة ما 

احترق خمسمائة مصحف من بينها مصحف بخط أبي بن كعب.
وف�ي عام )68 احترق في رمضان سوق اللبادين وسوق جيرون بدمش�ق إلى حيطان الجامع، 
واتصل الحريق إلى حمام الصحن ودار الخش�ب . واستمر ثالثة أيام. واحترق سوق الكتبيين. 
فكان مما احترق فيه لشمس الدين إبراهيم الجزري الكتبي خمسة عشر ألف مجلد غير الكراريس 

واألوراق.
وقد ذكر السمهودي حريق المسجد النبوي بقوله: »استولى الحريق على جميع سقف المسجد 
وحواصل�ه وأبوابه وما فيه من خزائن الكت�ب والربعات والمصاحف ... وقال أيضا: ».. وكنت 
تركت كتبي بالخلوة التي كنت أقيم بها في مؤخر المسجد، فكتب علي احتراقها ومنها أصل هذا 

التأليف وغيره من التأليف والكتب النفيسة نحو ثالثمئة مجلد.
ولالستزادة نحي�ل القارئ إلى كتاب »حرق الكتب في التراث 
العرب�ي« لناص�ر الحزيمي ، وكت�اب »حرق 
الكت�ب.. تاريخ إتالف الكت�ب والمكتبات« 
للباح�ث خال�د الس�عيد، وه�ذا يذك�ر بي�وم 
الثال�ث م�ن المح�رم ع�ام 430) ، ي�وم أن 

خس�رت مدين�ة جدة مكتبة الش�يخ عبدالرحمن عمر نصي�ف التي تضم أندر 
الطبعات من الكتب العربية والدوريات في حريق كبير 
نال المبنى األثري األهم في المنطقة التاريخية ، بسبب 

التماس كهربائي ، هذا ونحن في عصر التقدم.
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العامل الرابع

التلوث البيئي
يعتب�ر اله�واء الجوي بم�ا يحتويه من غ�ازات وأتربة من أكث�ر العوامل المتلف�ة للمخطوطات 
. فاله�واء المحي�ط بنا يحتوي على نس�بة ۲۱% من األوكس�جين الذي يؤدي إلى أكس�دة المواد 
الداخل�ة ف�ي تركي�ب المخطوطات، وهو المس�ؤول عن اصف�رار ورق المخطوط�ات وتقصفه 
وبهت�ان األحب�ار . ومن أه�م الملوثاث التي تؤثر ف�ي المخطوطات : غاز ثاني أكس�يد الكبريت 
، كبريتي�د الهيدروجي�ن ، األكاسيد النيتروجنية، غاز األوزون ، النش�ادر .  ومن اآلفات األخرى 
التي تؤثر في المخطوطات الحرائق المنبعثة من المصانع وعوادم السيارات وغيرها حيث تؤدي 
إل�ى تل�وث الجو باإلضافة إل�ى جزئيات األترب�ة والغبار الت�ي تذروها الري�اح وإذا ما تعرضت 

المخطوطات لمثل هذا التلوث إنها تتأثر بذلك))) .

العامل الخامس

الحرارة
تع�د الح�رارة من العوامل الطبيعي�ة ذات التأثير الضار في المخطوط�ات والوثائق سواء أكانت 
مرتفع�ة أم منخفض�ة فالح�رارة بوج�ه عام تؤث�ر ف�ي المخطوطات وت�ؤدي إلى اصف�رار الورق 

وهشاشته و قابليته للكسر .
وتعد تقلبات درجات الحرارة من أش�د ما يتلف المخطوطات وقد تأثر كثير من المخطوطات 
العربي�ة اإلسالمي�ة بفعل الحرارة، خصوصا ف�ي المناطق الحارة والجاف�ة، حيث لم تكن أجهزة 
التكييف معروفة في القرون السابقة لعصر الطباعة، وقد أدت الحرارة الشديدة إلى هشاشة أوراق 
المخطوطات وتغير لون الحبر وجفاف كثير من أوراقها وتكسرها، وتساقط أجزاء منها . وبعض 
المخطوط�ات ال تحتم�ل تصف�ح أوراقها، إذ سرعان ما تتكس�ر وتتفتت بفعل ح�رارة الجو. كما 
أث�رت الحرارة على جلود المخطوطات، فأفقدتها في كثير م�ن األحيان طراوتها ولينها وسهولة 
تصف�ح أوراقه�ا . وتؤدي الحرارة إلى إحداث تش�ققات ف�ي المخطوطات، وأحيان�ا تؤدي هذه 
التش�ققات إلى فقدان كلمات و عبارات من النص، وهذا ما نراه واضحا في كثير من مخطوطاتنا 

المحفوظة اآلن في الخزائن المختلفة .

))) املشوخي »أثر العوامل الطبيعية على التراث العربي اإلسالمي المخطوط« ، املجلة العربية للدراسات األمنية 
والتدريب : جملة علمية فصلية. مج 22 ، ع 43 ) حمرم 428) ، يناير / فرباير 2007 (، ص 59)-97).
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العامل السادس

الحشرات
وتتكاث�ر الحش�رات ف�ي المناخ الحار على وجه الخص�وص وعادة ما تفتك بالم�واد المكتبية 
الورقي�ة وخصوص�ا المخطوطات التي تعد بالنس�بة لها وجبة دسمة ، لذلك تعد الحش�رات من 
أهم أسباب تلف محتويات المكتبة، ويمكن تقس�يم الحشرات من حيث خطورتها على الكتب 

والمخطوطات إلى قسمين، هما:
). حشرات سطحية الضرر ، وهي الحشرات التي تتغذى بسطح الورق والالصق التشوي في 

أغلفة وكعوب الكتب والمخطوطات ، ومنها: السمك الفضي، والصراصير ، وقمل الكتب  .
۲. حش�رات حفارة األنفاق ، وهي الحشرات التي تحفر أنفاقا عميقة تتجاوز أكثر من كراسة ، 

وتكون هذه األنفاق على شكل ثقوب مستديرة , كاألََرَضة ، انظر الصورة في الغالف.
وم�ن أه�م األضرار الت�ي تصيب المخطوطات عن طريق الحش�رات الض�ارة :  قرض حواف 
األوراق وكعوب المخطوطات ،  انتش�ار الثقوب داخل أوراق المخطوطات . وبين الصفحات 
وعلى الهوامش والنصوص بصورة قد تؤدي إلى ضياع النص ، وهذه الثقوب مختلفة األشكال 

منها ما هو دائري، أو مستطيل، ويعود هذا االختالف إلى تنوع الحشرات المسببة لذلك.
وعن تأثير األرضة على المخطوطات يقول ابن حجر العسقالني : إنه رأى قطعة من مخطوطة 
»منح الباري بالسبح المجاري « كتبت في حياة مؤلفها محمد بن يعقوب الفيروز أبادي المتوفى 

سنة ۸۱۷ هجرية، وقد أكلتها األرضة بكاملها بحيث ال يقدر على قراءة شيء منها))).
وفي تقرير عن مكتبة األزهر سنة  ١٩٣٥ ذكر الش�يخ أبو الوفا املراغي بأن مخطوطات المكتبة 
وكتبه�ا أتلف�ت أوراقها و بليت و مزقت و خرمت و قطعت جلودها وأصبح ال يوجد منها كتاب 

سليم مستقيم إال ما ندر )2).
وف�ي تقرير آخر لبعثة معهد المخطوط�ات العربية التي زارت تونس في عام ۱۳۷۹ ذكرصالح 
الدين المنجد بأن معظم مخطوطات المكتبة العبدلية والمكتبة األحمدية بجامع الزيتونة، مهملة 

وبحالة سيئة لكثرة ما عاثت األرضة فيها)3).

والفنون«  الكتب  أسامي  عن  الظنون  »كشف  خليفة،  حاجي   (((
)/550 ، دار الفكر، 402).

األزهرية«  المكتبة  عن  تاريخية  »كلمة  املراغي،  الوفا  أبو   (2(
4)/275 ، جملة األزهر ۱۹۹۳ .

 » تونس  إلى  المخطوطات  معهد  »بعثة  املنجد،  الدين  صالح   (3(
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وهن�اك عوام�ل أرى صرف النظر عن ذكرها لعدم وجودها ف�ي حضرموت كالزالزل والضوء 
ونحو ذلك.

وبع�د أن مررنا على عوامل التلف بقيت اإلش�ارة إلى الجه�ود الدولية في مجال الحفاظ على 
التراث ، المفهوم األشمل الذي يشمل الكتب واآلثار بعمومها ، وفي ذلك دراسات ومؤتمرات 

البل�دان ، ومنه�ا ورش عم�ل ،  تق�ام سنوي�ا ف�ي كاف�ة 
وتخصص�ات مثل ) الصيانة الوقائية ( ، ومنها دليل »إدارة 
المخاط�ر للت�راث الثقافي المركز الدول�ي لحفظ وترميم 
الممتلكات الثقافية«، وهو عبارة عن نس�خة مختصرة عن 
كتي�ب »منهجية الع�ام ٢٠١٦ إلدارة المخاطر التي تواجه 
التراث الثقافي« وهو إصدار مش�ترك بين المعهد  الكندي 
لحفظ التراث CCI وبين إيكروم ICCROM، كتبه ستيفان 

ميكالسكي وخوسيه جونيور .
وف�ي صورة الغالف صفحة داخلية من مجموع مكاتبات الس�يد 
عم�ر بن عب�د الرحمن بن عمر الب�ار )ت 58))( ، وي�رى فيه أثر 
حش�رة األََرَضة في حفر األنفاق ف�ي الصفحات حتى وصلت إلى 

قلب الكتاب ،
لعام�ل  النم�وذج  ه�ذا  وم�ن 
اإلت�الف عش�رات المخطوطات 

ف�ي حضرموت ومنها ما حفظ بمكتبة األحقاف في تريم، جزى 
الله القائمين عليها خير الجزاء.

2٩٣/2 ، جملة معهد املخطوطات العربية ، )نوفمرب 956)م(.
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وف�ي سجل األبحاث لملتق�ى التراث العمراني الرابع بأبها الذي أقامته الهيئة العامة للس�ياحة 
واآلث�ار بالمملكة العربية الس�عودية يلخص الباحث 
حس�ن عيدي�د مدير ع�ام الهيئ�ة العام�ة للمافظة على 
الم�دن التاريخي�ة ، فرع ش�بام ووادي حضرموت في 
ورقته )الت�راث العمراني ف�ي وادي حضرموت ، بين 
مش�اريع الحفاظ ومخاطر اآلثار( المخاطر التي تهدد 

التراث العمراني فيما يلي:
)- مخاطر األمطار والسيول

2- غياب الدور المجتمعي، مما سبب  هدم المباني التراثية.
3- بيع القصور التاريخية

4- عدم تفعيل القوانين والتشريعات

هذا ما يخص البنيان.. فما بالك بأوراق قديمة لمخطوط باٍل في بيت طينيٍّ هجره أصحابه؟
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الدائرة الخاصة للضياع )التراث الحضرمي(
بعد أن قدمنا العوامل العامة للتراث اإلسالمي بالعموم يحس�ن بنا أن نش�ير إلى بعض العوامل 
الحضرمية في ضياع التراث، فمنها ما يشترك معها كالحروب والحرارة والحشرات، ومنها ما ال 
يوجد إال في حضرموت وهو من مزاياها اإلتالفية للتراث كالفئران والبخل بالمكتبات والجهل 

في تعمد الحضارمة إخفاء وثائقهم .
وسنعرضها من خالل عرض علمي لثالثة باحثين بثالثة مراحل : 

)- كالم المؤرخ علوي بن طاهر الحداد قبل 80 عاما ، أيام السلطنات ،
2- كالم البحاثة عبدالاله الحبشي قبل 40 عاما ، أيام الحزب االشتراكي ،

3- كالم المحقق د. محمد باذيب في وقتنا الحالي، 

فاألول : كالم المؤرخ علوي بن طاهر الحداد قبل 8٠ عاما أيام السلطنات ،
وهنا رأينا أن ندرج كالم المؤرخ المحقق علوي بن طاهر الحداد من »الشامل« بحذافيره، كما 
ذك�ره المحق�ق باذيب في مقدمة تحقيقه للش�امل ، كونه ممن وضع الي�د على الجرح في فهم ما 

حصل للتراث كما تقدم في نقل الباحث عوض مفلح.
تح�دث صاحب الش�امل في ع�دة مواضع م�ن الكتاب عن مآس�ي المكتب�ات والخزائن في 
حضرم�وت، وذك�ر بع�ض المواقف الت�ي جرت معه ش�خصيا ف�ي سبيل االط�الع على بعض 

ذخائرها، وما آلت إليه تلك المكتبات من تشتت وضياع. 
فمن المكتبات القديمة:

مكتبة الشيخ عبدالله العمودي الذماري )ت 9٤٠ه�(:- ١
وكان�ت ف�ي قي�دون، قال عنها: »وت�رك آل العمودي، أهُل قي�دون، خزانة الش�يخ عبدالله بن 
ماري العمودي عشراِت السنين، ال يدخُلها منهم داخل، حتى أكلتها األرَضُة والفيران،  محمد الذَّ
واتخذته�ا مس�كنا، وبالت وذرَقْت عليها، فلّبدْت ما بقي م�ن الكراريس، ولصق بعُضها ببعض، 

من تراكم أبوالها عليها«. 
مكتبة  آل العمودي في الشعبة:- ٢

والشعبة بلدة في وادي عمد، قال عنها رحمه الله: »وترك 
�ْعبة، خزائن الش�يخ عم�ر بن أحمد  آل العم�ودي، أه�ل الشُّ
العمودي حتى أكلتها األرضة، وعاَثْت فيها الفيران، ولم يبق 

منها إال كراريُس، وبعض مجلدات من كتب ناقصة«. 
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ْعبة، في موضع يسمى الخزانة. ولهم تنافس  وقال في موضع آخر: »وأما كتبهم؛ فبقيت في الشُّ
مبن�ي على التس�امي بينهم، وعل�ى اعتقاد غير صحيح. وقد عاَثْت األرَض�ُة في تلك الكتب حتى 
ْعبة سنة 326)، أو 327): فتُحوها لي، وقام منهم ثالثة متقاطرون،  أتلفتها. ولما جئُت إلى الشُّ
يأخذ أحدهم الكتاَب فيناوله اآلخر، ثّم يناولنيه الثالُث. ومما رأيُته: »ُحس�ن النجوى فيما ألهل 
اليم�ن من الفتوى«، جمعه الش�يخ عبدالرحم�ن، اآلتية ترجمته. و: كتاب في األذكار. و»ش�رح 
البهجة«، بخط جميل، وعليه تقريراُت الش�يخ عبدالله بن الحاج بافضل. و»شرح الدميري على 
المنه�اج«، ولعل األرضة قد أتلفْت بعض أجزائه، وهو الذي يقال: إن الش�يَخة العالمة الفقيهة، 
خديجة، بنته، قد نس�خته، وقالت في آخره: »ليعُذْرني من وجد فيه سقطا أو غلطا، فإني نس�خته 

وأنا مرضع«، أو كما قالت«.
مكتبة الشيخ أحمد بن عبدالرحيم العمودي:- ٣

كانت في بلدة الدوفة، في مس�جدقديم، 
ينس�ب للشيخ سعيد بن عيس�ى العمودي، 
رة(، وكانت  بموض�ع يقال له )غيل المس�مَّ
ال�ى جان�ب المس�جد غرفة للش�يخ أحمد 

المذكور، بها مكتبته. 
تح�دث عنه�ا قائ�ال: »وك�ان به الش�يخ 
العالمة، الصوف�ي العابد الزاهد، أحمد بن 
عبد الرحيم العمودي. كان متجردا للتعليم، 
واالشتغال بالعبادة، مع تالمذته، فيه، وفي 
غرفة بجانبه. ولم أقف على سلس�لة نسبه. 
وكان ذا جّد وإقبال تام، وتحصيل للكتِب، 
وك�ان ينس�ُخها بي�ده، وق�د وقف�ُت عل�ى 
بعضه�ا، وقلم�ا ينقُط كتاب�ه، ولكنه واضح 
ن�ا على قراءة الكت�اِب الغير  لم�ن كان متمرِّ
منق�وط، وقد استولت األَرض�ُة على كتبه، 

وتفرق األكثر منها بأيدي الناس. ورأيُت بقلمه: »اإلحياء« المختصر، في أربعة أجزاء بقلمه، فال 
أدري أهو اختَصره، أم هو لغيره نسخه؟

ولم نقف على ترجمة مطولة للش�يخ أحمد بن عبدالرحيم، وال ش�يوخه، وال لآلخذين عنه، 
مع كثرتهم، وربما كان في كُتبه التي تقاسمتها األيدي ما يفيُد ذلَك، وعسى الله أن يأذن بنشرها، 
ها، إال أنه مش�هور عنه كثرة ما نسَخ من الكتب، وكلما نس�َخ كتابا قرأه مع تالمذته،  وكش�ف سرِّ
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حتى لقد قيَل: إنه نسَخ من »التحفة« أربعين نسخة، وقرأها مع تالمذته أربعين مرة«. 
مكتبة الشيخ عبدالله بن عثمان العمودي )ت ١١٤٣ه�(:- ٤

كانت في بلدة الدوفة، بوادي دوعن األيسر، قال في ترجمة صاحبها: »كان متصدرا للتدريس 
في بلده الدوفة، ويختلف إلى قيدون، وكان حس�َن الخط، قليل الغلط، نس�خ كتبا عدة، وعندي 
بع�ض الرسائ�ل بخطه. وكان متفنِّنا في العلوم، وقد نس�خ »التحفة« ثم ذه�ب إلى قيدون فقرأها 
هناك، وقابلها، مما يدل على أنه كان في زَمنه من يعتني بذلك فيها. »ورأيُت بقلمه في آخر بعض 
الرسائ�ل م�ا لفظه: »فرغ من خط هذه النب�ذة المباركة يوم الثالثاء، سادس عش�ر رجب الحرام، 
أحد شهور العام الثامن وثمانين بعد األلف، من هجرة الحبيب m ، وكان ذلك بمسجد الشيخ 

وفة، عمر الله ربوعها باإلسالم«. عبد الله بن طاهر بالدُّ
مكتبة الشيخ سعيد بن عبدالله العمودي:- 5

وه�و من علم�اء قيدون أيضا، قال في ترجمته: ».. نس�خ من الرسائ�ل والمنظوماِت مختلَف 
الفنون، من نحو، وصرف، ومعان، وبيان، وبديع، وتاريخ، ومنطق، ومس�احة، وحساب، وجبر 
ومقابل�ة، وذل�ك م�ا ال يعرف الن�اس اليوم حتى اسمها. وك�ان عندي مجموع ل�ه ضخم بقلمه، 
وكنت ضنينا به، ثم عاثت فيه األَرضة لغفلة من القيِّم الذي وضعناه على كتب الرباط، حتى لقد 
أكلت جزأ من »اإلمداد شرح اإلرشاد«، والجزء الثاني من »الروضة«، وهما من الكتب الضنينة، 
الت�ي تكاد أن تكون معدومة. وعن�دي اآلن: »مجموع مؤلفات الحبي�ب عبدالله الحداد«، أكثره 
بقلم�ه، وقل�م وال�ده. ووقفُت إبان الّصَغ�ر على »مجموع« له آخ�ر، ذكر فيه بعَض م�ا قرأه على 

الحبيب عبدالله الحداد.
تل�ك كان�ت مجموعة من المكتبات القديم�ة، التي سمع عنها المؤل�ف، أو اطلع على بعض 

محفوظاتها من الكتب القيمة، كما مر.
أما ما وقف عليه بنفسه من المكتبات لمعاصريه، فمنها:

مكتبة القاضي الشيخ عبدالرحمن باشيخ:- ٦
وه�و من علماء بلدة هدون، في وادي دوعن. قال عنه�ا في سياق ترجمته لصاحبها: »وعنده 
مجموع�ة م�ن الكت�ب القلمية، عديمة النظي�ر، فيها عدد من فت�اَوى فقهاء حضرم�وت واليمن، 

ك�»فتاوى بامخرمة«، و»باشراحيل«، و»بايزيد«، و»الحّباني«، وغيرهم. 
وقد اس�تعارها بعُضهم من ابنه الفاضل الش�يخ أحمد، ثم أنكَره فيه�ا، وكتب إليَّ وأنا بجاوة، 
ها  يش�كو إليَّ عمَله، وبلغني بعد ذلك أنه وقَعْت بينهما دعَوى عند والي دوعن، ولم أدر هل ردَّ
إلي�ه أم ال؟ وكان من الّصَدف الغربية: أن ذلك المس�تعيَر، أو المغي�ر، أخبرني، وقد اجتمعُت به 
في جاوة: أن لديه ثمانيا وعش�رين مجلدا من فتاوى العلماء، فعجبُت كيف وصلْت إليه؟ ثم لم 
يُط�ِل الزم�ُن حتى وصل إليَّ كتاُب الش�يخ أحمد يش�ُكوه، ويطلب مني مراجعت�ه!. والزماُن أبو 
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العجائب«.
مكتبة الشيخ أحمد بن قاسم العمودي:- ٧

وه�و م�ن علماء بلدة صبيخ، بوادي دوعن األيس�ر، ق�ال في ترجمته: »وأوص�ى بكتبه لرباط 
العلم الشريف، الذي أنشأناه ببلد قيدون، فعبث الوصي بها، وأخذ يبيعها، ثم علمنا وتداركنا ما 
بقَي، فحملناه إلى خزائن الرباط، نفع الله به المستفيدين، وأجرى أجره له دائما إلى يوم الدين«. 

مكتبات بلدة الدوفة:- 8
تح�دث عنها إجم�اال في سياق حديثه ع�ن تاريخ الدوفة، وذك�ر مأساتها، فق�ال: »وقد بلَغنا 
وفة كان يخرج في الحي�ن بعد الحيِن، الزنبيَل بع�د الزنبيل، من أوراق الكتب  أن بع�ض أه�ل الدُّ
الخطي�ة، الت�ي قد عاَثْت فيه�ا األرَضُة والف�أر، فيضعها فوق ك�وِم الزْبل، وهم يس�مونها: َعدانة 
م�ان، حتى فنيت الخزائُن التي صارت إلي�ه. وقد تداركنا من عند بعض العجائز بها جزءا من  الدَّ

»شرح التنبيه« ألبي بكر األْزَرق، وكراريس أخرى«.
مكتبة السادة آل بن يحيى بالمسيلة:- 9

وهي مس�يلة آل ش�يخ، منطق�ة قريبة من مدينة تريم، ش�رقي وادي حضرم�وت الكبير، ذكرها 
في معرض حديثه عن مآسي المكتبات في حضرموت، قائال: »وترك الس�ادة األشراف آل يحيى 

مكتبته�م بالمس�يلة، م�دة غي�ر طويل�ة، 
ولكنه�ا كانت كافية لعَبث األَرضة فيها، 
وُفِق�دت منه�ا كت�ب جليلة. وق�د كنت 
كتبُت للمرحوم، السيد الشريف، محمد 
بن عقيل بن يحيى: أن ُيعنَى بها، ويوصي 
من عشيرته من يقوم بحفظها. وأخبرُته: 
أن األرض�ة ابت�دأت تعيُث فيه�ا، فكتب 
إليَّ ينكر إضاعتها، ثم بعد أش�هر، بعَدما 
تحقق لدي�ه األمر، كتب إل�يَّ يصدّقني، 

ويظهر أسفه لما جَرى«.
مكتب�ة الس�يد عبدالله ب�ن علوي - ١٠

العطاس بحريضة:
والسيد العطاس توفي سنة 334)ه�، 
قال عنها، ف�ي معرض حديثه عن مآسي 
الحبي�ب  أوصي�اُء  »وت�رك  المكتب�ات: 
عبدالل�ه ب�ن علوي بن حس�ن العطاس، 
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الس�يد الش�ريف، صاحب حريضة، كتبه، حتى عاثْت فيها األرَضة. جئنا مرة إلى حريضة للزيارة 
ومعاَهدة اإلخوان، وزرنا مدرَسته في بعض العَش�ايا، وفي أثناء المجلس قمُت، فأخذُت بعض 

الكتب من الرّف، فلما فتحته تناثر عليَّ دودًا«.

مكتبة رباط قيدون:- ١١
وهي المكتبة التي أسسها المؤلف وأخوه رحمهما الله، تحدث عما جرى لها، قائال: »وترْكنا 
مرة بعض المراقبين على رباط العلم الش�ريف، فغِفَل عن تفّقد بعض الكتب، فلم يش�عر إال بعد 

ما أَتْت األََرضة على بعض الكُتب الخطية المهمة«.

وهنا نضيف سببًا لم يتنبه له الكثيرون ، يندرج ضمن ما يس�مى بعامل )الجهل(، وهو خش�ية 
بعض الفئات االجتماعية الحضرمية من التعيير بالنسب ، مما حداهم إلخفاء أهم مصادر تاريخنا 

، يقول الحداد في حديثه عن ضياع الكتب النادرة)١(:
عالوة على ما تقدم ذكره من مآسي المكتبات، ومآل كثير منها، لم يفت المؤلف رحمه الله أن 
يلف�ت النظ�ر إلى بعض المصادر المهمة النادرة. التي نق�ل عنها في كتابه هذا، أو سمع بها، منها 

ما وصفه بالواسطة، ومنها ما وقف عليه بنفسه.
* فمن الكتب النادرة المفقودة التي نقل عنها بالواسطة:

١- الدالئل واألخبار في خصائص ظفار: تأليف »العالم الصوفي، عبدالله بن عمر بن جعفر 
المرهون الكثيري«. نقل عنه بواسطة كتاب »تاريخ حضرموت« للشيخ سالم بن حميد. كما في 

مقدمة »الشامل«.
٢- تاري�خ الش�يخ أحم�د بن محمد ب�ن عمر بن أحمد عب�اس باعباد: نقل عن�ه أيضا بواسطة 

»تاريخ حضرموت« البن حميد، كما في المقدمة.
٣- الفرج بعد الش�دة في إثبات فروع كندة: رسالة جمعها الش�يخ عوض بن أحمد بن عوض 
بن عبدالله بن عمر الجُرو، ساكن غرفة الشيخ باعباد. كان أديبا، صاحب فضيلة، وله شعر حَسن. 

وأّمه بنت الشيخ محمد بن عمر بحرق.
وهي رسالٌة نادرٌة، ُفقدْت، قال في وصفها:  .. هذه الرسالة لم تصل إلينا بتمامها، وإنما وَقْفنا 
عل�ى مقتطف�ات منها«. ذكر ذلك في المقدمة. ثم أدرج عنوانها ضم�ن قائمة مصادره، ولوال أنه 
نبه أن نقله عنها إنما كان بواسطة خط الشيخ ابن حميد التريسي، لجزمنا أنها كانت من مصادره 

المباشرة.

))) من مقدمة التحقيق ص22) .
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ث�م قال عقب ذكر الش�يخ الجرو، مؤل�ف الرسالة المذكورة: ورسالته ه�ذه ذاُت فوائد يرحل 
إليها، إال أنا لم نقف عليَها، وإنما وقفنا على نتف منها، منقولة من خّط المؤرخ الشيخ الفاضل، 
سال�م بن محمد بن سال�م بن حميد، نقله من خّط الفقيه العالمة ش�هاب الدين أحمد بن محمد 
م�ؤّذن باجّم�ال األصبح�ي، وهو نقله م�ن )تأليف عوض بن أحم�د الجرو(، وقد ت�رك في نقله 

مواضع مهمة. 
وقد أخبرني من أثق به: أن هذه الرس�الة موجودة عند بعض أهل ش�بام، وقرئت على س�يدي 
وش�يخي أحمد بن حس�ن العطاس، اإلمام الجامع، العارف بالله، العلوي الحس�يني، وكان فيها 
أنس�اب عدد من قبائِل المش�ايخ وغيرهم، على غير المش�هور بين الناس، فكأّن ذلك هو الداعي 

إلى إخفائها، فكأن الناقل ترك نقَل ما أشرنا إليه، والله أعلم بالحقيقة.
قل�ت: »الدالئل واآلثار في تاريخ ظفار« حققه المؤرخ الظفاري سعيد بن مس�عود المعش�ني 

رحم�ه الل�ه ، وطب�ع بمطابع ظفار ع�ام 427)، 
وقد تحصلت على الكتاب من أرشيف المطبعة 
بعد ألي وجهد من أحد الزمالء العمانيين ش�كر 
الله له سعيه، وراسلُت به أخي المحقق د. محمد 
باذي�ب ش�كر الله له جهده ، فلل�ه الحمد والمنة 
عل�ى ظه�ور ه�ذا الت�راث الضائ�ع م�ن الوادي 
بجهود اإلخوة في ظفار . وهو دليل واضح على 

أن الج�زم بالفق�دان والضي�اع على كت�اب غير وارد، إنما يخض�ع لعامل الزمن ، وش�اهد لعامل 
التسرب الذي سيأتي الكالم عليه ، فال ينبغي االستعجال فيه.

والشاهد هنا: كالمه على الكتاب الثالث »الفرج بعد الشدة في تاريخ كندة« وأهميته في أنساب 
بعض القبائل الحضرمية،

وكيف أنها منقولة من خّط المؤرخ الشيخ الفاضل سالم بن محمد بن سالم بن حميد، 
وهو نقله من خّط الفقيه العالمة شهاب الدين أحمد بن محمد مؤّذن باجّمال األصبحي،

وهو نقله عن المؤلف الجرو،
وأنه قرئ على شيخه السيد أحمد بن حسن )صاحب العبارة المشهورة التي بنينا الكالم عليها 

: إن األخالف وجدوا في سيرة األسالف ما ينكرونه عليهم اليوم فعمدوا إلى إخفائها وإفنائها(
وأن الكالم إنما كان حول تصحيح لتلك األنس�اب وتصويب لما اش�تهر ، وأن هذا التصحيح 

ربما وقع من الناسخ / الناقل،
فتأم�ل ب�ارك الله فيك إضاءة جديدة لذلك الس�ؤال ، فهذا نموذج تطبيقي للمس�ألة ، اكتملت 
فيه�ا العناص�ر ، فذكر فيها )من هم األخالف؟( و )من  هم األس�الف؟( و )المادة التي أخفيت( 
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و)سبب اإلنكار()١( .
هذا التخوف من القبائل في إخفاء أنسابهم.. هل هو :

عقائدي ،
مذهبي،
فكري ،

ايديولوجي،
كما يحلل المستشرقون واالنثروبولوجيون؟

أم أنه مجرد جهل؟

إنها ظاهرة حضرمية ضاربة األطناب في تاريخنا ومجتمعنا إلى يومنا هذا.. لم تسلم منها فئة 
حضرمية بما فيها السادة أنفسهم

وق�ال المحق�ق د. محم�د باذيب في تعلي�ق وتعقيب على مق�ال بعنوان )ح�ول ضياع مصادر 
التاري�خ الحضرم�ي( م�ن مدونته : لقد حم�ل الناس عبارة الس�يد علوي بن طاه�ر الحداد التي 
ف�ي »جنى الش�ماريخ« أكثر مم�ا تحتمل. وللجواب على تس�اؤل الكاتب : )م�ن هم األخالف 

))) وقد قدمنا أول البحث التباكي املكتوب لألستاذ سامل فرج مفلح يف كتابه »تريم بني اإلباضية واملعتزلة.. مرشوع 
رؤية« حيث قال : وعندما نحاول أن نبحث يف األقوال حول رس تلك الشحة يف املعلومات وندرة أو انعدام 
الجرح وحدد حجمه  الحداد قد وضع أصبعه على  المؤرخ علوي بن طاهر  أّن  مصادر ذلك التاريخ ، نجد 
القضية عندما أطلق مقولته املشهورة:  المقبول عقال في هذه  الفصل  القول  ، فقد كان لديه  المذهبي  وعمقه 
)إن األخالف وجدوا يف سرية األسالف ما ينكرونه عليهم اليوم فعمدوا إىل إخفائها وإفنائها ، أي إن املؤرخ 
احلداد يرى أن سبب تلك الشحة يف املصادر ال يعود إىل عدم كتابة األسالف عن حياهتم وعرصهم وطبيعته 
، بل يعود إىل )عقدة( األخالف من مذهب األسالف نظرا الختالف مذهب اخللف وهم سنة أشاعرة عن 
مذهب أسالفهم وهم أهلهم يف العرص الوسيط ، وإن هؤالء األخالف عندما سجلوا يف العرص احلديث مذهب 
األسالف العقائدي فإهنم سجلوه بام خيالف حقيقته وفرضوا اعتقادهم السني عىل األسالف الذين كانوا عىل 

خالفه. 
قلُت: انظر إىل حتكيمه للعقل فيام ناسبه من عبارات املصادر، حيث حيكم عىل املؤرخ احلداد بعمق الفهم يف 
هذا املوضع، ويطعن يف موثوقية املصنفات له وجلملة املؤرخني يف عموم السياق.. وهو ما يسمى باألسلوب 
املؤرخ  التارخيية، وذلك عندما ينصب  الكتابة  أنواع  أخطر  : وهو  selective، يقول د. زاهر دكار  االنتقائي 
نفسه قاضيا حياكم ويدين األجيال واألفراد السابقني، ألن املؤرخ حياول رسم املايض ويفصل بني اختيار املادة 
التارخيية وطريقة معاجلتها ، باستخدام التحليل والنقد للوثائق التارخيية أو العلمية. »منهجية البحث العلمي 

وإعداد الرسائل اجلامعية«.
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الذين أضاعوا تواريخ حضرموت وآثار علمائها في التاريخ واألنس�اب، الخ(، أوجهه أن يرجع 
إلى »جنى الش�ماريخ« مرة أخرى، ليعرف منه قصة إخفاء كتاب الش�يخ الجرو في أنساب كندة. 
وليعل�م كي�ف كان ح�رص الحبيب العالم�ة أحمد بن حس�ن العطاس على ذل�ك الكتاب، وأن 
أش�خاصًا حاقدين هم الذين أخفوا الكتاب وأتلفوه. ولو أنه وقع بيد الحبيب أحمد بن حس�ن، 
لحفظ لنا، ولوصلنا كما وصلتنا نصوص نادرة عن أنساب أهل حضرموت، لم نجد لها مصدرًا 

سوى مدونات ذلك السيد العالمة اإلمام الجليل .. رحمة الله عليه.

ظاهرة خوف احلضارمة من املعايرة بالنسب.. 
هذه الظاهرة اعتبرها الباحث محمد بن سالم بن علي جابر المشرف على » الموسوعة اليافعية« 

أحد المعوقات التي واجهتها، وهذا نص العبارة:
المعوقات واإلشكاالت التي واجهت المشروع

ُظ الكثيرين عما لديهم من وثائق بسبب الخوف عليها. * َتَحفُّ
ُف بعِض الناس من ذوي األصل اليافعي  * َتَخوُّ
وبخاص�ة الطبق�ة المثقفة منهم م�ن خلفية النزعة 
اليافعي�ة والع�رق اليافع�ي، بع�د أن انصه�روا في 
بوتق�ة التركيب االجتماعي الحضرمي وأصبحوا 

جزءا منه، وأصبح الجميع حضارمة. 
ف�ي  ياف�ع   : الثام�ن  المجل�د  مقدم�ة  راج�ع 

حضرموت ص3).
وسيأتي ذات الكالم بعد قليل.
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الثاني: كالم البحاثة عبدالاله الحبشي قبل ٤٠ عاما ، أيام الحزب االشتراكي
و بعد أن قدمنا كالم العالمة علوي بن طاهر الحداد )ت 382) (، وفيه نبذٌة َعَمليٌة عن )أسباب 
التاريخ  مصادر  عن  مفتشًا  للمكتبات  الميداني  البحث  مارس  َبّحاثة  من  الحضرمية(،  الضياع 
الزمان ، فإن مجهود الحداد هذا يذكرنا بما  الحضرمي في الخزائن واألضابير ، قبل قرن من 
قام به الباحث المحقق السيد عبدالاله الحبشي قبل نصف قرن من الزمان))) في كتابه »فهرست 
المخطوطات اليمنية في حضرموت - المحافظة الخامسة« الذي أنجزه في رحلة علمية ميدانية 
الببليوغرافي،  للمسح  اليمني  الثقافي  المركز  أعمال  الوادي عام 970) ضمن  لكافة مكتبات 

التسّرب كان عامال  حيث ذكر في المقدمة ما ملخصه أن 
مهّما من عوامل ضياع التراث ، وذكر ما حصل من بعض 
ونفائس  التاريخ  مصادر  عن  تنقيبهم  في  المستشرقين 
يزال  ال  باحث  وهو  طريقة،  بأية  عليها  للحصول  التراث 
يعيش حتى اليوم شاهدًا على العصر بارك الله له في عمره 

وعلمه، يقول البحاثة األستاذ الحبشي في المقدمة :
وتمكن جماعة من األوروبيين من امتالك أهم ما تحويه 
مكتباتنا من مخطوطات قيمة في ظل هذا اإلهمال من قبل 

السلطات.
و بواسط�ة هؤالء تمكن�ت مكتبات أوروبا من استكمال ما ينقصه�ا من مخطوطات ، وكانت 
حضرموت من دون البالد اليمنية األخرى مصدرا خصبا لتلك المكتبات ، وقد ساعد على ذلك 
س�ماح الس�لطات الجنوبية لألوروبيين بدخول البالد واختالطهم باألهالي ، وهو األمر الذي ال 

نجده في البالد اليمنية الشمالية حيث كان دخول األجانب محرمًا تحريمًا باتا)2).

))) صاحب املصنفات الببليوغرافية املعروفة ، عمل يف كثري من 
كان  التقديرية  اجلوائز  من  العديد  ونال  العلمية  املؤسسات 
بجدة  خوجه  عبداملقصود  الشيخ  إثنينية  يف  التكريم  آخرها 
28 يناير 4)20، حيث أثرى املكتبة العربية بمؤلفات تربو 
عىل 55 حتقيقًا ، باإلضافة إىل )5 مؤلفًا، تراوحت جماالهتا 
والفهرسة.ولالستزادة  والتحقيق،  والتاريخ،  البحث،  بني 
املعارصين«  اليمنيني  واآلثاريني  املؤرخني  »موسوعة   : انظر 
احلمريي  عبداملعز  أمل  ودة.  النداوي  د.عبداملناف  تأليف 

ص378.
)2) وعىل سبيل املثال فال تزال بعض املخطوطات احلرضمية يف فهرس املكتبية امللكية يف برلني ، ويمكن مراسلتها 
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ويستمر الحبشي في تحليله ألسباب ضياع تراثنا فيضيف سببا حضرميا آخر وهو )المهاجرون(، 
فيقول:

وم�ن ه�ذه الفئات جماعة م�ن المثقفين كانوا مولعي�ن باقتناء المخطوط�ات، ومن ثم أخذها 
معه�م أثن�اء هجرانه�م البعيدة إل�ى خارج الب�الد ، فكانوا يجلب�ون معهم كل م�ا تحويه مكاتب 
أسرهم من مخطوطات أثرية قديمة وأخذها معهم الى مهاجر هم في الهند أو اندونيس�يا، ولهذا 

السبب كانت مهاجر اليمنيين مليئة بالمخطوطات.
ثم يبين أحد أسباب )إنقاذ مصادر التراث الحضرمي( : 

ول�وال اهتم�ام جماع�ة من التجار المثقفي�ن منذ أوائل القرن العش�رين في تكوي�ن مكتبات عامة 
تحمل أسم أسرهم لما استطعنا من مشاهدة البقية الباقية من مخطوطاتنا.

انتهى كالم األستاذ الحبشي

قل�ت : وقد قس�م الحبش�ي كتاب�ه إلى فصول خاص�ة بكل مكتب�ة عائلية من ه�ذه المكتبات ، إذ 
انتهى إليها ما تبقى من تراثنا برغم الجهل والضعف والمراحل والقالقل المتتالية ، ونظرة عابرة 

للفه�رس لألس�ماء تنبيك عن م�دى دور الصوفي�ة الحضارمة 
)الس�ادة + المشايخ( في الحفاظ على ما تبقى، بعكس ما تمليه 

التهمة التي نتكلم عنها :
مكتبة الكاف – جامع تريم     . )
مكتبة وقف آل بن يحيى – تريم     . 2
مكتبة الحسيني – تريم     . 3
مكتبة الرباط – تريم      . 4
مكتبة آل بن سهل – تريم     . 5
كتب موزعة عند أشخاص – تريم    . 6
مكتبة العالمة عيدروس بن عمر الحبشي – الغرفة. 7
فرع مكتبة الكاف - سيئون. 8
مكتبات األفراد في الغرفة - شبام - دوعن - حريضة - القرين . 9

مكتبة الشعب - المكال. 0)
وهذا البحث: )إنقاذ مصادر التاريخ الحضرمي( لألس�ف مس�كوت عنه، ونطالب أنفسنا قبل 

.staatsbibliothek-berlin.de لتصويره رقميا وإرساله بالربيد ، وهذا موقعها
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اآلخري�ن باالهتم�ام به ، كما نهتم ببحث ضياع المصادر ، والتف�اؤل العلمي مطلوٌب.. وعزيٌز.. 
كما أن المسلم مطالب به في حياته مهما تكاثرت هموم الزمان ومشاكل العصر.
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الثالث: كالم المحقق د. محمد باذيب في وقتنا الحالي
فصل من »جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي« ص65) - 70)

واقع حضرموت في العهد اإلباضي
إنه مع أسف الكثير من الباحثين على ضياع تراث اإلباضية 
وعدم وجود مصادر تاريخية كافية عنهم، فإن العالمة الكبير 
والعلم الش�هير علوي بن طاهر الحداد )ت 382)ه�( قد 
عب�ر ف�ي كلم�ات جامعة عن واق�ع منطق�ة حضرموت في 
عه�ود سيطرة اإلباضية عليها، وهو رأي وجيه يس�تحق أن 
يذك�ر هن�ا تتميمًا لبحثنا الطويل والش�ائك عن هذه الحقبة 

الزمنية.
فه�و ي�رى: أن تل�ك العص�ور كانت عص�ور جفاف وخ�واء علم�ي وفكري وحض�اري، وأن 
منطق�َة حضرم�وت على مدى أكث�ر من قرنين من الق�رون الثالثة � التي هي »خي�ر القرون« كما 
ف�ي الحديث الصحيح، وهي الفترة التي أزهرت وأثم�رت فيها حضارة اإلسالم، وامتألت فيها 
أمصار المس�لمين علماء وأدباء ومؤلفين � قد اعتراها العقم وقلة الخير بس�بب ظهور الخوارج 

به�ا. وكان ه�ذا األم�ر � التواجد اإلباضي 
� يح�ول دون امت�زاج حضرم�وت بس�ائر 
األقط�ار اإلسالمية وأمصارها، الش�تعال 
ني�ران الفتن التي ك�ان يؤججها الخوارج، 
كلما طفئ منها جانب أش�علوا منها جانبًا. 
وبينم�ا كان�ت األمص�ار اإلسالمي�ة تزخر 
بالغن�ى والثروة والتجارة، وأموال المغانم 
والفتوح�ات اإلسالمي�ة، ي�رن صداها في 

الخافقين، كان الحضارم محرومين من ذلك كله.
كما تعرض إباضية الحضارمة آنذاك لكراهية العالم اإلسالمي لهم بسبب ما فعلوه في الحرمين 
الش�ريفين، إذ قّتل�وا أبناء المهاجرين وأبناء األنصار الذي�ن دعا لهم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -، وأخافوا أهل المدينة، فال جرم أن أذابهم الله كإذابة الملح، فلم يعد من أقوامهم تلَك 
إال القلي�ل، ثم كانت ه�ذه األعمال سببًا للهجوم على حضرم�وت وأهلها مرارًا من جيوش بني 
أمية وبني العباس، فوقع فيهم من القتل والمَحن ما يطول وصفه. ومن العجب أن فتنة الخوارج 
هذه نبعت من تحت قدم رجل من فخيذة )بني شيطان( من كندة، كما أن ردة كندة أوَل اإلسالم 
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ومن تبعهم كانت بسبب )بكرة َشيطان(، فكلٌّ له من اسمه نصيب)))!
وجهة نظر؛ حول ما يقاُل عن أسباب ضياع المصادر القديمة:

لق�د تع�ب الباحثون من قب�ُل في تتبع أخبار اإلباضي�ة في حضرموت، والس�بب األكبر هو قلة 
أو ع�دم وج�ود المراج�ع الكافي�ة التي تتح�دث ع�ن تاريخهم وحركاته�م، ويمك�ن القول بأن 
جمل�َة تاريِخهم غام�ض مطموس )2)، وهو عصر مجهول التفاصي�ل، واإلحالة عليه إحالة على 

مجهول)3)، كما عبَّر العالمة علوي بن طاهر الحداد )ت 382)ه�(.
باوزي�ر )ت  الم�ؤرخ سعي�د ع�وض  بع�ده  م�ن  ويضي�ف 
396)ه��(: )نح�ن ال نملك أن نصدق أن مئات الس�نين التي 
عاش�ها اإلباضيون في حضرم�وت دون أن يتركوا أث�رًا علميًا 
أو أدبي�ًا أو تاريخي�ًا يعب�ر ع�ن عقيدته�م ومذهبهم، ويس�جل 
عواطفه�م وأحاسيس�هم وي�دون أخب�ار خلفائه�م وأمرائه�م 
وقواده�م وعلمائهم وأدبائه�م، ويعطينا صورة واضحة المعالم عن حياتهم الس�ياسية والثقافية 

واالجتماعية.
لق�د ضاع�ت إذن أو اختفت مصادر ه�ذه الفترة المهمة من تاري�خ حضرموت، ولكن: كيف؟ 
ولماذا؟ ال أحد يدري! ومهما قيل في تعليل ذلك من أسباب تتعلق بالحروب والفتن والثورات 
الت�ي تعرض�ت لها البالد، فإن ذلك ال يقنعنا بأن هذه الحروب وحدها كانت سببًا في اختفاء كل 
أثر لإلباضية في حضرموت، إذ من الجائز أن تتعرض بعض هذه المصادر للتلف، أما أن تختفي 

جميعها من الوجود كلية، فهذا ما ال يمكن أن يقبل أو يستساغ( )4).
أم�ا أستاذن�ا العالمة الش�اطري رحمه الله، فإن�ه وبرؤية 
العال�م المتثب�ت الرزي�ن، قد ك�ان أكثر تفاؤالً من الش�يخ 
باوزير، بل أكثر وضوحًا وإنصافًا، فهو يعلل هذا االختفاء 
� )أو: اإلخف�اء!( حس�ب تعبي�ر الش�يخ باوزي�ر � بقول�ه: 
»ويظهر أن الس�بب الرئيس�ي هو عدم اهتم�ام الحضارمة 

))) علوي بن طاهر احلداد، »الشامل« ص5) - 6).
)2) املؤلف السابق، »جنى الشامريخ جواب أسئلة يف التاريخ« ص2).

)3) املصدر السابق: ص29
)4) سعيد عوض باوزير، »الفكر والثقافة يف التاريخ احلرضمي« ص67 - 68، وسيأيت الكالم عن بدء حركة خدمة 
الرتاث يف عامن وظهور ديوان السيف والسري واجلوابات وخمترص اخلصال أليب إسحاق احلرضمي، وهو دليل 
قطعي عىل ما قاله باذيب هنا : إن اختفاءها من الوجود كلية أمر غري مستساغ ، ومع هذا وذلك تبقى مصنفات 

لشخصية واحدة فقط ، وال تكفي لقراءة مرحلة تارخيية بأكملها.
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واإلباضي�ة منه�م بصورة خاص�ة بتدوين التاريخ، بل الجمود اإلباضي الس�ابق يأب�ى تدوينه في 
تل�ك العه�ود، وهذا يعني: أنه لو وجد مؤرخون من بينه�م إذ ذاك فإن تواريخهم ضاعت ضحية 

اإلهمال والفوضوية الضاربة أطنابها في البالد، وعدم االحتفاظ بالذخائر العلمية))). 
وه�ذا ال�ذي ذكره ش�يخنا تغمده الل�ه برحمته � وسم�اه )جم�ودًا( � هو عيُن م�ا ورد عند كبار 

مؤرخي اإلباضية، فهم يأسفون بشدة لما أن أسالفهم لم يدونوا أخبارهم.
فهذا أقدم مصدر تاريخي متوفر بين أيدي الباحثين من تاريخ اإلباضية، وهو »تاريخ أبي زكريا« 
المع�روف ب� »س�ير األئمة«، ال�ذي توفي مؤلفه حوالي سنة 470ه�، يق�ول مؤلفه: )أما بعد؛ لما 
رأين�ا ما انطمس من اآلثار، وما اندرس م�ن األخبار، انبعثت أفكارنا إلى تأليف أخبار من سلف 
من األشياخ .. فكتبنا من ذلك ما تيسر لنا كتابته، ورجونا منفعته من بعد ما خشينا على العوام أن 

يتخذوه وراءهم ظهريًا، ويجعلوه نسيًا منسيًا()2). إلخ.
ويقول العالمة المؤرخ الش�يخ عبد الله الس�المي المتوفَّى سنة 332)ه� في مقدمة كتابه الهام 
»تحف�ة األعي�ان« أح�د أهم المص�ادر عن تاريخ عم�ان وإباضيته�ا: »لم يكن التاريخ من ش�غل 
األصحاب، بل كان اشتغالهم بإقامة دولة العدل، وتأثير العلوم الدينية، وبيان ما البد منه للناس، 

أخذًا باألهم فاألهم، فلذلك ال تجد لهم سيرة مجتمعة، وال تاريخًا شاماًل« الخ.
فم�ن هذه النص�وص وغيرها، نجد أن القوَم أنفس�هم يأسفون على ما ض�اع من سير أسالفهم 
وتاريخهم، وال يعزون ذلك الضياع إال إلى عدم اهتمام األسالف بالتدوين في الدرجة األولى، 
يضاف إلى ما سبق: ما اتصفت به منطقة حضرموت قديمًا من البداوة الش�ديدة )3)، على قلة َمْن 

بها من العلماء بسبب الهجرات.
فإذا ما اعتذر أحُد كبار علماء حضرموت فنسب بعض ضياع التاريخ الحضرمي القديم )عمومًا( 
ب�دون انحي�از فئوي أو طائفي، إلى كون األخالف رأوا في سير أسالفهم ما ينكرونه منهم اليوم، 
فعمدوا إلى إخفائها وإفنائها ))(. فإني أرى أن هذا االعتذار أو التعليل عن ضياع مصادر تاريخنا 
الحضرمي القديم هو اعتذار منطقي جدًا، بل ذلك مشاهد في واقع الناس المعاش. فكيف يجوز 

))) حممد بن أمحد الشاطري، »أدوار التاريخ احلرضمي« ص22) ، وهذا اإلمهال أشار له الباحث عبدالكريم ميزان 
يف بحثه اآلنف الذكر، أي: جهل اإلباضية انفسهم وامهاهلم للعلم ، ذكر ميزان يف كتابه »إباضية حرضموت 
وعالقتهم بعامن« ص240 : ومن عوامل تاليش اإلباضية وهنايتها اإلمهال الكبري للعلم والفقه عند متأخري 
إباضية هذه البالد، وهو ما أشار إليه أبو إسحق ، فقد خلت مدرسة حرضموت اإلباضية من العلامء والفقهاء 
إال ما ندر، وأصبحت البالد تابعة املدرسة عامن ، حيث نجد تلك املراسالت بني إباضية حرضموت وفقهاء 

عامن، فاعتمد احلضارمة اإلباضيون عىل آراء فقهاء عامن وفتاوهيم.
)2) أبو زكريا، »سري األئمة« ص37.

)3) علوي بن طاهر احلداد، جنى الشامريخ: ص29 - 30
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� عقاًل وذوقًا بعد هذا الشرح المستفيض والنقل عن أهم مصادر اإلباضية التاريخية القديمة � أن 
يأت�ي بع�ض الُكتاب المْحَدثين )المعاصرين( فيلقي باللوم كل�ه على )فئة من الناس(، ويتهمهم 
ر  بأنه�م استخدم�وا أسلوَب )فلترة( المص�ادر التاريخية )))، وأن التراث اإلباضي ق�د أبيد أو ُدمِّ
أو أخف�ي بع�د قدوم الس�يد المهاجر )ت 345ه�(، إن هذا زعٌم باط�ل وال أساَس له من الصحة 

إطالقًا، وشواهد التاريخ الثابتة تجعله كالهباء المنثور.
لق�د ظه�رت اليوم بحوث حديث�ة معاصرة، تريد أن تأخ�ذ بدفة التاريخ وتحرفها عن مس�ارها 
الصحي�ح، وأن تبعث�ر الحقائق الراسخ�ة، وتقلب األمور رأس�ًا على عقب، ولك�ن هيهات لهم 
ذل�ك)2). وليأخ�ذ الق�ارئ الكريم للعبرة قصتان، م�ن وقائع قريبة حدثتا في ظروف مش�ابهة لما 

نحن بصدد الحديث عنه:
)� فقد نقل لنا الثقاُت عن حادثة اغتيال لمصدر تاريخي مهم في القرن الرابع عش�ر الهجري، 
وهو كتاب »الفرج بعد الش�دة في فروع كندة« للش�يخ النس�ابة المؤرخ عوض بن أحمد الجرو، 
سب�ط العالم�ة الكبير الش�يخ محمد بن عم�ر بحرق )ت 930ه�(، ومس�رح الح�دث هو مدينة 
)ش�بام( بحضرم�وت! ه�ذا الكتاب كان�ت توجد منه أوراٌق ف�ي مكتبة العالمة أحمد بن حس�ن 

العطاس )ت 334)ه�(، اطلع عليها العالمة علوي بن طاهر الحداد )ت 382)ه�(.
أم�ا سبب اختفائه فيحكيه لنا الس�يُد الحداد المذكور، بقول�ه: »وقد أخبرني بعضهم: أنه حضر 
ش�يَخنا وتلك الرسالة تقرأ عليه في )ش�بام( على ما هو األغلب عندي، وعاد صاحبها فأخذها، 
وبقيت مكتومة، ألن فيها أنس�اب أناس من المش�ايخ إلى حمير! قل�ت: ولعمري ما ذلك بعيب 
وال هجن�ة، وحمير جرثومة كبرى من جراثيم العرب، كان لهم الملك في الجاهلية والجهاد في 

اإلسالم والمسارعة إليه، فأعظِم بَجهِل من يعدُّ االنتساَب إلى حمير عيبًا ونقصًا« )3). انتهى.
2� ونح�ن نرى اليوم أناسا ُنِس�ب أجدادهم إل�ى التصوف � على سبيل المثال � ويرونه هم ُسبًَّة 
وع�ارًا)4)، فقام�وا بحرق تراث أجدادهم وآبائهم األقربين، في محاولة لطمس�ه وإخفاء للحقيقة 

بامؤمن،  سليامن  وكرامة  ص249،  وعامن«  حرضموت  إباضية  تاريخ  من  »صفحات  عقيل،  بن  الرمحن  عبد   (((
»الفكر واملجتمع يف حرضموت« ص50) وما بعدها. وقد قدمنا الكالم مفصاًل عن هذه املحاولة للغربلة.

)2) منهم سامل فرج مفلح، يف كتابه »حرضموت بني القرنني الرابع واحلادي عرش للهجرة، بني اإلباضية واملعتزلة، 
فيه محالت  الذي محل  األوىل، 2006م(.  الطبعة  املكال،  والنر،  للدراسات  )دار حرضموت  مرشوع رؤية« 
شعواء عىل التاريخ، وقلب احلقائق الثابتة، وقد كتب د. صادق العي تعقيبا عىل فكرته بعنوان : قراءة يف كتاب 
)حرضموت بني القرنني الرابع و احلادي عر للهجرة ، العارش و السابع عر للميالد بني االباضية و املعتزلة(.

)3) علوي بن طاهر احلداد »جنى الشامريخ« ص45 ، وقد تقدم تفصيلها.
)4) يقول د. حممديسلم عبدالنور يف كتابه املطبوع بمناسبة تريم عاصمة الثقافة »احلياة العلمية يف تريم يف القرن السابع 

والثامن للهجرة« يف اخلامتة يف التوصيات ص468 :
4)- كانت ظاهرة انتشار التصوف يف حرضموت خالل مدة الدراسة وسكوت احلكام عنه، يثري أسئلة كثرية 
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ع�ن األجيال القادمة، وق�د جرْت حادثٌة من حوادِث )اإلحراق( هذه أمامي، وش�اهدتها بعيني، 
وكان ذلك في بلدنا )شبام( ذاتها، وكأن التاريخ يعيد نفسه!

يتابع باذيب ويقول تحت هذا العنوان :
فتح باب األمل في بحوث موسعة

لقد فتح لنا أستاذنا العالمة الشاطري )ت 422)ه�( رحمه الله بابًا كبيرًا من األمل في مواصلة 
البحث والتنقيب عن تراث هذه الطائفة بقوله: )ولكنا مع هذا نفتح باب األمل في أن يعثر المؤرخ 
على مصادر لهذا الدور، بالبحث والتنقيب في كل منطقة تاريخية، عالوة على ما يلتقطه من هنا 

وهناك())) .
 فكأن�ي بأستاذن�ا وش�يخنا الكبير وهو ينظر بفراسة هاش�مية معهودة، يرى ب�أن الزمن والوقَت 
والتقدم المعرفي، وبعث التراث، والتواصل الفكري بين الشعوب، كفيٌل بأن يبرز إلى النور من 

خفايا األمور ما لم يكن معروفًا من قبل.
وإني أزعم أني أبليت جهدي في هذا المضمار، وجمعُت كل ما وقعت عليه عيني مما له تعلق 
به�ذه الحقب�ة الزمنية، التي امت�دت طوال أربعة قرون أو تزيد، وهي فت�رة طويلة من عمر الزمن، 
حسبي أن أكون قد أسهمت في كشف خفاياها، وسبر أغوارها، والمجال كبير لمن أراد التوسع، 

والله الموفق والمعين.
انتهى كالم د. محمد باذيب

يف حاجة للتحليل والدراسة، وربام نضيفه عامال من عوامل سقوط املجتمع بخموله وانعزاله عن التأثري.
حممد بن أمحد الشاطري »أدوار التاريخ احلرضمي« ص23)  (((
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قل�ُت: والتف�اؤل أمر مستحس�ن ، وهنا يحس�ُن إيراد عب�ارة الباحث أكرم عصبان التي نش�رها 
مش�كورا مرك�ز حضرم�وت للدراس�ات واألبح�اث  في 
صفحة الفيسبوك الخاصة به � وأحسن في نشرها - حيث 
ق�ال: كن�ا نظن أن أخب�ار اإلباضية بحضرم�وت في القرن 
الثال�ث الهجري وتالييه � الراب�ع والخامس � نادرة وقليلة 
كباقي الوش�م في ظاه�ر اليد، وذلك بعدم�ا َحَكَم جماعٌة 
م�ن المؤرخين بالجهالة عليها وكأنه�ا محجوبة في ظلمة 
ْت عل�ى باب�ه صخ�رة عظيم�ة ال سبي�ل إلى  كه�ف انَس�دَّ
الوصول إليها، وما أن ظهر كتابا »السيف النقاد« و»مختصر 
كالهما  الخصال«� 
إسحاق  أبي  لإلمام 
إبراهي�م ب�ن قي�س 
حتى   � الحضرم�ي 

انفرجت الصخرة قلياًل واطلعنا على بعض األخبار، ثم 
ظهرت »المراسالت والسير والجوابات«))).  

وم�ن ذلك ما تقدم مم�ا تقوم به دار الفتح بعمان األردن 
من إعداد تاريخ ابن حس�ان ال�ذي كان في حكم 
المفقود للطباعة بتحقيق البحاثة الس�يد عبدالاله 
الحبش�ي، وكتب على الغالف »البهاء في تاريخ 
حضرم�وت . أق�دم تاريخ حضرم�ي مرتب على 
الح�وادث والس�نين«، تصني�ف العالم�ة الفقي�ه 
المؤرخ عبدالرحمن بن علي حسان )ت 8)8(، 
عني بتحقيقه وقدم له عبدالله بن محمد الحبشي، 
وأسجل شكري لصاحب الدار الشيخ إياد الغوج 
الرفيق القديم على ما تقوم به داره من نشر لعيون 
التراث اإلسالمي.وقد نش�ر أخيرًا مع إعداد هذا 

البحث ولله الحمد.

))) صدر ديوان »السيف النقاد« بتحقيق د. بدر اليحمدي ، وهذه صورته أعاله مع غالف الديوان.
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تلقائية التحول الفكري والمذهبي لدى الحضارمة
* إذا أردنا أن نجمل الطرح السابق في فإنه يفرق بين الشعبي والسياسي، وبناء عليه يتم سلب 

الحكم بالحضرمية لجهة ما أو إضفاء هذا الحكم  عليها،  
فالشعبي هو األشعار واألمثلة القديمة، ومنها سنعرف الحقيقة ويتم كشف تالعب السادة ، 

ومنها سنستقي المصادر الحضرمية الباطنية للمستوى التاريخي الحضرمي األعمق ، 
وأما المذهب الصوفي الحضرمي في المستوى التاريخي السطحي فليس له أي صفة حضرمية 

شعبية ، وال يمكن الوثوق به، وبالتالي ليس حضرميا.
بينم�ا يرى آخرون عكس ذلك ، فاإلباضية إنم�ا جاءت بعض مناطق  حضرموت ضمن إطار 
سياس�ي ع�م المنطقة ف�ي المرحلة العباسي�ة ، يقول د. رزق سع�د الله الجابري است�اذ جغرافية 
الس�كان المساعد بجامعة حضرموت، والدكتور علي بن حس�ين المعيلي، أستاذ التاريخ بنفس 
الجامعة، في محاضرة )الواقع السياسي في حضرموت بين القرنين األول والثاني عشر الهجري( 
ف�ي مركز ب�ن عبيدالله ، فبراي�ر 2008 : وبعد قيام الدول�ة العباسية لم تأخ�ذ حضرموت الحيز 
المفت�رض م�ن االهتمام لبعدها ع�ن مركز الخالفة، وق�د أدى ذلك إلى ظه�ور اإلباضية، حتى 
أرس�ل له�م أبو جعفر المنصور حملة بقيادة معن بن زائدة، الذي ضم حضرموت لس�لطته لفترة 
بعد أن فتك بالعباد والبالد،  ولم يكن ذلك كافيا إلنهاء اإلباضية فعادت من جديد بكل سماتها 
إلى أن انتهت كليا بدخول اإلمام أحمد بن عيسى المهاجر  وانتشار المذهب الشافعي في القرن 
العاشر الميالدي، وقد عمل أبناء وأحفاد اإلمام المهاجر على نشر الشافعية بدون أية أحداث أو 

قوة أو عنف أو التركيز على جماعة بعينها، األمر الذي أحدث تحوال في تاريخ حضرموت))).
وأري�د أن أوض�ح أكث�ر فأق�ول إن هذا الط�رح يصر عل�ى االستصحاب المقلوب)2) فيس�قط 
التحريش القبلي الطارف على الماضي التليد ، ثم يعجن بين االجتماعي والديني، وفي بيان هذا 

))) مصطفى بن عبدالرمحن العطاس »كتب الرتاجم والتاريخ احلرضمية بني الفجرات الزمنية وروايات املجهولني« 
ص79.

)2) اإلمعان يف االستصحاب املقلوب غنوصية.. أن تفرط يف التأمالت.. تبنيها عىل افرتاضات مسبقة.. تبني عليها 
ال  ما  وحتميلها  النصوص  أعناق  يل  إىل  ذلك  أدى  لو  حتى  نبشًا..  املؤيدات  هلا  تنبش  ثم  املعاين..  من  أبراجا 
حتتمل.. سعاٌر ال يتوقف بقراءة عبارات املؤرخني بعقلية املفتش البولييس الذي يتناول كل يشء حاويًا أربع 

عنارص: اجلريمة ، الدافع ، املتهم ، الضحية.
وقد وقفُت عىل هذه الصورة النمطية من التفكري يف عدة مصادر ، كان من أبرزها يف كتاب »تريم بني اإلباضية 
واملعتزلة.. مرشوع رؤية« لألستاذ سامل فرج مفلح ، ومن ذلك أنه أفرد فصاًل ص204 بعنوان )حمنة خلق القرآن 

تتكرر معكوسة يف حرضموت( ! 
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ْلمي في التحول من اإلباضية إلى التصوف فإن من بقي من إباضية الحضارمة  السياق الشعبي السِّ
تنازل�وا عنها طواعية وتبن�وا البديل الجديد كما ذكر الباحث عبدالكريم ميزان))) وأجاد في بحثه 
»إباضية حضرموت وعالقتهم بعمان« ، حيث قال ص240-)24: وخالصة القول: إن مذهب 

اإلباضية تالش�ى في حضرموت بشكل س�لمي تدريجي ، وال 
يمكنن�ا الرب�ط بي�ن الصراع�ات االجتماعي�ة القبلي�ة ، وبي�ن 
المذاه�ب الدينية ف�ي حضرموت ، ألننا ل�م نقف على مصدر 
قطع�ي يؤكد قيام ح�رب مذهبية وقعت بين أطراف داخلية في 

حضرموت.
ث�م يقول: إن انتش�ار المذهب الش�افعي في حضرم�وت وحلوله مكان اإلباضي�ة كان على يد 
الحضارمة أنفسهم الذي كانوا باألمس إباضية ، ففي نظرنا إن المذهب السني الذي رافقه ضعف 
الروابط بين إباضية حضرموت ومراكز الدعوة في البصرة ثم في عمان أدى مع الزمن إلى إخفاء 
المتناقضات بين الفكرين اإلباضي والسني ، فلم يجد اإلباضيون في فكر الشافعي وآرائه تناقضا 
كبي�را م�ع ما عندهم من مبادئ وأفك�ار ، فاإلباضية وصفوا بأنهم أقرب ف�رق الخوارج إلى أهل 

السنة ، فلم يكن األمر عندهم باالنقالب والردة من منهج إلى منهج آخر مخالف له تماما.
قف على كالمه في خفوت الفكر اإلباضي حتى تركه الحضارمة طواعية ، وقد أش�ار الباحث 
مي�زان قبله�ا بصفحة إلى اإلمهال الكبري للعل�م والفقه عند متأخري إباضي�ة حرضموت كام ذكر 
أبوإسح�اق يف »خمت�رص اخلص�ال« ، وه�ذا يدلنا ع�ىل أنه ال توجد كت�ب أصاًل لل�دور املايض قام 
الصوفي�ة بإخفائه�ا عم�دا ألهنم رأوا فيه�ا ما ينايف هواه�م ، وال يوجد فكر قدي�م تعمد الصوفية 
إخف�اءه ، أو أن علين�ا أن نحاول بعث قراءته من جديد ، وسواء ظهرت خمطوطاته اليوم أم ال فإن 
خي�ار ترك�ه مل يكن ردة من مذه�ب آلخر ، وإنام كان اختيارًا حرضميًا ش�عبيًا ِسْلميًا حمضًا.. وهذا 

الذي نحن بصدده.

))) بعد أن تعمق يف بحثه يف شتى املصادر العامنية ، وكان الكالم حتت فصل )تاليش اإلباضية وهنايتها.. األسباب 
والعوامل( ، ويكاد يكون يف نظري أفضل بحٍث كتب يف بابه.
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صور اغتيال التراث الحضرمي.. 

)١( الشيوعية
* يذكرنا كل هذا بما كتبه الس�يد محمد علوي العيدروس الملقب بس�عد والذي سجن أربعة 
أع�وام ف�ي سجون عدن االش�تراكية ف�ي رسالته التوثيقي�ة : »النزر اليس�ير من أعمال الش�يوعية 

الخبيثة« ، عندما ذكر جملة من أعمالها فقال:  الرابع: 
أخذه�م الكتب م�ن بيوت بعض الس�ادة والمش�ايخ 
وإحراقه�ا  وغيره�ا  ومطبوع�ات  ومخطوط�ات 
وإهمالها، فقد شاهد بعض المواطنين وهو موثوق به 
أث�ر إحراقها بعد ما رأى ورقات لم تصلها النار جهال 

منهم بقيمتها الثمينة. 
* و يق�ول الباح�ث المحق�ق د. محم�د باذي�ب: ج�دي ألم�ي .. المرحوم ع�وض معروف 
باذي�ب )4)3)-402)( كان�ت لديه وثائق الس�الطين القعطة، ووثائق إص�الح ذات البين في 
ش�بام وخارجه�ا، من الحمة والعق�اد الى بحيرة والحوط�ة. جاء أزالم الحزب االش�تراكي سنة 
395)/975) زم�ن القتل والس�حل والتش�ريد.. فتجمهروا تحت بيته العتقال�ه بحجة أنه من 
رج�ال زم�ن الرجعية والكهنوت.. ولك�ن قام من بينهم من دافع عن�ه وصرفهم .. ونتيجة لذلك 

الرعب: باتت تنانير الدار ٣ أيام توقد بتلك الوثائق.

)٢( الفتوى الدينية
* ال ي�زال حتى الي�وم من يدعو إلت�الف الكتب باسم الطائفي�ة، مثل كتاب 
»صوفي�ة حضرم�وت« ألمي�ن الس�عدي حيث قال ف�ي التوصيات ف�ي خاتمة 
الكت�اب:  وأوصي والة األمور في بل�دي بإتالف كتب المتصوفة وغيرهم من 
أهل البدع والضالل التي نش�روها في بالدنا الغالية لما تحويه تلك المؤلفات 

من الشركيات والخرافات والبدع.
* وكذل�ك أطروح�ة جامع�ة أم القرى »جهود علماء الس�نة في حضرموت 
ف�ي تقرير العقي�دة والرد على المخالفين« للباح�ث حممد بلعفري ص97 حيث 
اعترب أن االستش�هاد التارخيي بحادثة إتالف اب�ن قمال للخزائن من مجلة الغلو 

التارخيي ملصادر )الصوفية( ، وهي مقدمة للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
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احتفاء غير الحضارمة بتراث صوفية حضرموت
* وفي المقابل نجد مركز الملك 
بالري�اض  للمخطوط�ات  فيص�ل 
يحتفي به�ذه الكتب ويرى أهميتها 
»عق�د  كت�اب  وينش�ر  التاريخي�ة، 
الجواه�ر والدرر« للمؤرخ الش�لي 

في مجلدين فاخرين ، وقام بالتحقيق محققان سعوديان ، مع مقدمات ضافية عن أهمية الكتاب 
كمصدر تاريخي حضرمي وترجمة ضافية عن المؤلف وموقعه ضمن المورخين الحضارمة في 

50) صفحة، ذيالها برأيهما المذهبي الخاص في بعض العبارات في فصل من 7 صفحات.
* ونج�د الباح�ث المك�ي د. بندر الهمزان�ي يكتب عن 
»المش�رع الروي« ويحلله وفق قواع�د النقد التاريخي في 
كتابه »المنهج التاريخ�ي لمؤرخي مكة المكرمة في القرن 
الح�ادي عش�ر الهج�ري« ص346 حي�ث اعتب�ر الكتاب 
)موسوع�ًة علمي�ًة تاريخيًة لل�دارس في تاري�خ اليمن من 

حي�ث تراج�م أهله�ا ، ودراسًة حضاري�ًة لمدنه ووصفها وما به�ا من مدارس ومس�اجد وأودية 
وقبور وشعاب(.
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جهية للتعامل مع النص الصوفي الحضرمي
مشروع إيجاد من

* إن بقي ش�يء يس�جل للصوفية من السادة والمش�ايخ فهي أنهم عمدوا إلى تدوين أدبياتهم 
وتوثيقها بحس�ب ما سمحت لهم أزمانهم، وأما العت�ب عليهم بأنهم خلطوها بالكرامات فنحن 
نس�جل اعترافنا بأن ثقافة المبالغة في س�رد الكرامات غلو وظاهرة س�لبية لم تس�اهم في النهضة 
الحضرمي�ة إطالق�ا ، ب�ل أضرت بها ،  ونحملها على المحمل الحس�ن وهو أنه�ا ثقافة زمانهم ، 

ومما ُكتب في هذا الموضوع ثالث نماذج نذكرها هنا :
* يق�ول الباح�ث فائ�ز حممد أمح�د باعباد يف ق�راءة للخوارق 
يف مص�ادر ال�رتاث احلرضم�ي يف كتابه »ش�يخ آل باعباد األكرب 
عب�داهلل بن حممد بن أيب عباد )املش�هور بالقدي�م( وأثره العلمي 
والدع�وي واالجتامعي«:  هناك ش�واهد وأدل�ة ستأيت يف سياق 
هذه الدراسة من علمه وآثاره مما ال يدل عىل تأثر الشيخ القديم 

باعب�اد بالتصوف الفلس�في املوغل يف التطرف ، حتی كرامات الش�يخ الت�ي ال ختلو من جتاوزات 
تبدو يس�رية ل�و قوبلت بغريها. وقد تكون بعض هذه الكرامات أيضا نس�بت ل�ه يف أزمنة الحقة 

انسياقا وراء موجة الكرامات ممن ظن أن نسبتها للشيخ تزيد من مكانته وفضله. 
وغالب كرامات الشيخ التي ذكرت يف الكتاب املخطوط »املنهج القويم يف مناقب الشيخ القديم« 
للش�يخ حمم�د ب�ن أيب بكر باعباد هي م�ن قبيل الدع�اء الذي يس�تجاب أو فراس�ة أو نصيحة يثبت 
صدقها وما يشبه ذلك كام سنرى، وفوق ذلك ال نربئ ناسخ هذا املخطوط من املتأخرين من احتامل 
أن يكونوا دسوا فيه بعض الكرامات اإلضافية يف زخم التنافس بني األولياء احلضارمة عرب السنني.
وكي ال نظهر بأننا ندافع عن الشيخ القديم بالباطل يف هذه الدراسة العلمية نورد بعض كرامات 
الش�يخ القدي�م من أول كتاب املنه�ج القويم كي ننفي عن أنفس�نا هتمة االنتق�اء ، ومنها كرامات 
أش�به بالقصص والفضائل حتى إن الش�يخ حممد بن أيب بكر ملا قدم هلا ذكر إهنا من كرامات الشيخ 

وفضائله لكننا ال نرى أهنا تشبه الكرامات فليس يف كثري منها أي وجه من وجوه خرق العادة.
ثم أخذ يتناول بعض الكرامات مطبقا هلذا النهج اخلايل من خطاب الكراهية.

* للصوفي�ة مصطلحاتهم ، وم�ن أراد المرور على نتف 
منه�ا فعليه بكت�اب »على طريق طرائق الش�يخ عبدالرحيم 
بن س�عيد باوزير« الولي المش�هور بالمكال ، المتوفى عام 
827 ، ومطالع�ة طرائق�ه وكيف تناوله�ا المؤلف القاضي 
بحضرم�وت سابق�ًا الش�يخ عبدالرحمن بن عبدالل�ه ُبِكير 
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عند دراسته آلثار صاحب المكال بالش�رح والتوضيح ، ومن ذلك اإلشارة إلى مشارب الصوفية 
وطرائقه�م ، الفلس�فة الوجدانية في طي�ات الطرائق ، مقام�ات المقربين ، آثار البس�ط والقبض 
والفرق في العبد عند المترجم له، أسرار بعض العبادات ، علم األنبياء وعلم األولياء واإللهام ، 
معاني الصوفي لبعض أسرار القرآن ، وختمها بدراسة نصية عن  بعض أدعية الشيخ عبدالرحيم 

في خواتيم طرائقه.
* ويقول المؤرخ د. أبو بكر العدني ابن علي المش�هور في رسالته »شروط االتصاف للقارئ 

ف�ي كت�ب األس�الف كالمش�رع والتري�اق والعق�د النب�وي 
والجوهر الشفاف«  راصدًا ظاهرة الغلو واإلفراط ص54:

وجوب العل�م بأن غال�ب الكرامات والحكاي�ات المثبتة 
في غالب كتب التراجم منقولة بلفظ الرواة وتصرفهم ليست 
مثبتة بلفظ الولي ذاته، وهذا من أسباب اإلفراط في الوصف 
وحصول الزيادات التي تصرف الحكايات عن حقائقها، وقد 

تابعن�ا ه�ذه الظاهرة في بعض كتب التراج�م فترجح لنا أن كثيرًا من الكتاب يْفِرطون في مس�ألة 
حسن الظن ، وكذلك في إبراز مقام الشيوخ أمام األشباه واألنداد فيزيدون وينقصون، ويعّظمون 
ويهّولون، وليس أدل على ما ذكرنا ما اعترف به مؤلف »الجوهر الش�فاف« وهو من أهم مراجع 
تراج�م العلويي�ن بحضرموت، فأنص�ْت وتدبْر لما يقوله هذا المؤلف ف�ي أول الكتاب »الجوهر 
الش�فاف« 8/١ مخطوط: )وقد أغير بناء بعض الحكايات ثم أنظر إلى معنى الحكاية وصورتها 
، ثم أثبتها على رس�مها بما حس�ن من البناء ، وأتكلم فيها على لس�ان الحال ، وال أعبأ فيما سبق 
بزايد اللفظ، وناقصه، وس�ابقه، والحقه، وأبدل في بعضها بعض األلفاظ، وحذفت اإلس�ناد من 

الطبقات الثالث األول).
وفي هذا البس�ط من مؤلَّف: »الجوهر الشفاف« غنية كافية للعلم بما قررناه من زيادات النََّقلة 

والَكَتَبة وَصْرِف النص بما يضيفونه من الفهم عن حقيقة حال المتكلَّم به..
قل�ُت: ق�ف على بيانه أن نس�بة الطامات والش�طحات لألولياء في المص�ادر الحضرمية تأتي 
غالبًا من نقل التالميذ والمريدين وسوء تفس�يرهم لألقوال ، وكما أن احترامنا لكتب األجداد ال 

يقتضي التقديس ، فإن اعترافنا باألخطاء فيها ال يقتضي أن ننشر اليوم خطاب الكراهية .
* بقي�ت هناك عوامل أخرى مل نتعرض هلا  كعامل التش�ويه ، وهو م�ا يقوم به البعض من إعادة 
لن�ر ال�رتاث مملوءًا باألخطاء / مش�حونًا باإلقحام�ات املذهبية واإلسقاط�ات التي ال عالقة هلا 
بالن�ص ، بس�بب الضعف يف املنهج العلم�ي والبحثي ، ومن ذلك ما قام به الش�اعر عمر بن أمحد 
صبي�ح الرتيم�ي من حتقيق لرسالة »  الطرفة الغريبة في أخبار وادي حضرموت العجيبة « للمؤرخ 
املقري�زي  ، حي�ث أقحم فيها عناوين مذهبية عىل نص رسدي أديب معتمد عىل ما سمعه من الناس 
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بال توثيق. وباإلمكان الرجوع لتحقيق ذات الرسالة للباحث طارق سكلوع العمودي فقد اعتنى 
بالنص كام ينبغي دون إقحامات .

وم�ن ذل�ك ما قام ب�ه الباحث أكرم عصبان يف حتقي�ق خمطوط »  تحرير األي�دي والعقود الالزمة 
والجائ�زة وأدوات الط�الق« للفقي�ه عيل بن أمح�د بامروان  
)ت624 ( ؛ قب�ل أعوام، ضم معها رسال�ة بعنوان »جهود 
اإلم�ام القلع�ي العلمي�ة«، احت�وْت عناوي�ن مقحم�ة دون 
عالمتي ] املعقوفني [ ، وبعض األخطاء العلمية منها حترير 
اس�م الرسالة ذاهتا حي�ث كتب يف الغ�الف )حترير األيدي 
والعقود والطالق( ، والعنوان الصحيح هو ما سبق أعاله، 

مع مجلة من أخطاء العناية النصية وتصحيح املتن . 
ثم نر أخونا الباحث د.حممد باذيب حتقيقا لذات الرسالة، 
َ فيها 00)  نرهتا دار أروقة للدراسات والنر، 439) ، َبنيَّ
خطأ وقع فيها الباحث أكرم عصبان يف نره السابق للكتاب، 
ع�رب جدول طوي�ل يف 25 صفحة ، تدل ع�ىل قصور يف جمال 

حتقيق النصوص.
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المالحق

• المرحلة القادمة من ضياع التراث الحضرمي )الهاردسكات( 	

• إنقاذ الهاردسكات.. من وحي كالم المؤرخ علوي بن طاهر الحداد	

• ملخص ورقة الباحث عوض حمدين ثم تعقيب د. محمد باذيب	

• مقالة المدرسة السلفية في تريم من الموسوعة اليافعية ثم تعقيب د. محمد 	

باذيب
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المرحلة القادمة من ضياع التراث الحضرمي )الهاردسكات( 
أريد أن أتوقف هنا قليال فأتكلم عن غرورنا اليوم وشدة جهلنا بأن أعجبتنا دنيانا والتكنولوجيا
 الت�ي نعيش�ها، فقد ب�دأ العالم اليوم ف�ي التفكير في خطر زوالها جميعًا بس�بب 
التغيرات التقنية المتالحقة، وظهور البرامج 

الت�ي ال تدع�م ملفاتن�ا القديم�ة، وم�ا ك�ان 
باألمس سي�دي CD ص�ار DVD  ديفيدي ، 
ث�م تح�ول إل�ى ذاك�رة ف�الش  USB  ث�م هاردس�ك ، وجل 
الباحثي�ن الذي�ن نعرفه�م يضعون كل جهد س�ني عمرهم في 
ه�ذا الق�رص الصل�ب )الهاردس�ك( ، وال ي�درون أن عم�ر 
صالحيته ٤ سنوات ثم يتعطل فتضيع كل بياناتهم معه حين ال 

ينفع الندم!
فما هو بأيدينا اليوم سيصبح للجيل القادم يوما ما تراثًا وذاكرًة ، ومن أجمل ما سطرته األنامل 
في الفرحة باألرشيف الضائع بسبب هذه األجهزة ما دونه أستاذنا األديب السيد محمد بن حسن 
ب�ن عل�وي الحداد نزي�ل جدة في رحلت�ه »هدية األحباب ف�ي الرحلة إلى تري�م الغناء ونصاب« 

ص58):
والقصيدتان الس�ابقتان مع قصائ�د األخرى أتحفني 
بهن األخ علوي بن حسن الحداد وكنت أخصه بنسخ 
من بعض قصائدي، وعندما احترقت ذاكرة الكمبيوتر 
)الهاردس�ك( ضاع�ت كل المخزون�ات ، ومنها عدد 
من القصائد ليس بقليل ، فكانت فرحتي بهذه القصائد 
التي أتحفني بها )األخ علوي( فرحًا عظيمًا ، لقيتها كما 
يلقى الحبيُب حبيَب�ه بعد غياب طويل ، وقلُت اعترافًا 

بالجميل وتعبيرًا عن شكري الجزيل هذه الرباعية :
 تميس في ثوب الشباب القشيْبع�ادْت إلين�ا بع�د ن�أي رهي�ْب
تلقيُتها ق��ل��ب��ي  ب��ه��ا  كمثلما يلق�ى الحبي�ُب الحبيْبُس����رَّ 
في روضِة األحباب وقتي يطيْببع�د النَّ�وى م�ا أجم�َل الملتقى
تحظی من الخي�ر بأوفى نصيْبش�كرًا أخ�ي أس�أُل م�والَي أْن
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أما عن الهاردسك وما جناه على قصائدي فقلُت: 
ه�ارِدْس ي�ا  هك�ذا  بXم�ا  انتاج�ي  ألغي�َت 
حي�رٍة ف�ي  أمش�ي كأن�ي ال أح�ْسوتركَتن�ي 
ُطِم�ْسما قد جمعُت خالل أع� بثاني�ٍة  ��واٍم 
والف�وا القصائ�د  ئُد ليَتها سطعْت بطِرْسأي�ن 
والمس�ا الرسائ�ل  ئ�ُل م�ن بري�ٍد أو تِِلكْسأي�ن 
الت�ي التآلي�ُف  قد ُنّوعْت من كل جنْسأي�ن 
زه�رٍة  أو  رحل�ٍة  فاحْت.. على هذا فِقْسم�ن 
ُمتع�ًة لقلب�َي  أبتئ�ْسكان�ت  إْن  به�ا  أسل�و 
مغَرم�ًا إليه�ا  كخلوِّ ذي ُعرٍس بِعرْسأخل�و 
فالُمهن�� وآٍه  ��دُس من تالفيه�ا يئْسآٍه 
المرتج�ٰى أن�َت  ي�ا م�ن ب�ه قلب�ي أنِ�ْسالُه�مَّ 
يس�تعي� ف�ؤادَي  �د من الفوائد ما ُطمْسَأْلِه�ْم 
وِم�ْنَ َه�مٍّ  ِم�ْن  َغ�مٍّ وَوس�واٍس نج�ْسوَأِع�ْذُه 
أحواَلن�ا لن�ا  من ن�وِر هدِي�ك نقتبْسأصل�ْح 
في والتُّقى هي خيُر لبْسربِّ اكِس�نا ُحَل�َل الع�وا
عل�ى  موالن�ا  خيِر الورى ج�نٍّ وإنْسوص�الُة 
غ�رْسواآلِل واألصحاِب وال نب�ٌت  م�ا  أتب�اِع 

هذا ما مضى من مراحل تكنولوجية ،
وأما اآلن فقد وضع كافة البشر بل كافة الحكومات إيمانهم في السحابة )الكالود(، فال أثر وال 

عين ، وكل شي في النت .
وقد قال نائب رئيس شركة جوجل سيرف للصحفيين على هامش منتدى حوكمة اإلنترنت في 
جنيف:يقول الناس: ماذا أفعل بصوري الفوتوغرافية؟ وأجيب: تلك التي تهتم بها بحق.. تخير 

منها بعض الصور الفوتوغرافية الجيدة واطبعها ألننا نعرف أنها تبقى 50) عاما على األقل.
وسيرف نائب رئيس ش�ركة جوجل وش�ارك في تصميم بروتوكول TCP/IP الذي يربط كل 
أجه�زة العال�م عبر اإلنترن�ت. وقال سيرف: إذا أردنا أن نخبر أحفادنا ش�يئا ع�ن عالمنا علينا أن 
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نتأكد من أن المعلومات ال تزال قابلة لالسترجاع أو مفهومة))).

))) )منتدى حوكمة االنترنت) 22 ديسمرب 7)20 ، قلت: وقد اختذت املكتبة الربيطانية خطوات إلصالح ما ُيشار 
إليه باسم )الثقب األسود الرقمي( الذي هُيدد بفقدان املعلومات بمجرد حذفها من صفحات النت أو إغالق 
موقع بأكمله .وتعمل املكتبة منذ عام 2004 عىل أرشفة املواقع حلفظها لألجيال امُلقبلة، عىل غرار تسجيل 

األدب املطبوع.
وحظيت هذه املجهودات بدفعة من املساعدة يف عام 3)20 مع رسيان قوانني لإليداع القانوين للمواد غري 
املطبوعة يف اململكة املتحدة، األمر الذي سمح للمكتبة الربيطانية ومخس مكتبات أخرى، منها مكتبات جامعات 

أوكسفورد وكامربيدج وترينتي كوليدج، بأرشفة خمتلف املواد املنشورة رقميًا.
وال جُيازف البر بفقدان الصور والنصوص وحدها، بل بضياع التسجيالت الصوتية أيضًا، نظرًا إىل حفظ 
التسجيالت كبصمة مغناطيسية عىل رشائط رقيقة من أكسيد املعادن، ويف حال انفصلت هذه الطبقة الضعيفة 

ُتفقد املواد من دون رجعة.
وُيعد أرشيف التسجيالت الصوتية يف املكتبة الربيطانيةمن بني أكرب املستودعات من نوعه يف العامل، وُيقدر 
املختصون تعرض نحو مليوين تسجيل خلطر الضياع لألبد .وتوجد التسجيالت التارخيية يف وسائط متنوعة 
منها الرائط ذات البكرات الكبرية ورشائط الكاسيت واألسطوانات الشمعية، ومجيعها معرضة ليس فقط 
خلطر تدهور حالتها، وإنام أيضًا للتقادم واختفاء التقنية الالزمة لتشغيلها .وإذا ما عجز املختصون باألرشفة عن 
معاجلة هذه املسألة، فقد تنتهي حماولة نسخ تسجيل بتدمريه متامًا .وعالوة عىل صعوبة احلفاظ عىل التسجيالت 
القديمة، يربز حتدٍّ آخر يف اختيار الصيغة األمثل حلفظ التسجيالت ملئات السنوات امُلقبلة، وهو ما يعتمد عىل 
التوقعات بشأن أي التقنيات ُيرجح توافرها يف املستقبل .ويف حني تسمح األقراص الصلبة للحواسيب بتخزين 
كميات ضخمة من املعلومات الرقمية، لكنها قد ُتفقد مجيعها إذا ما واجهت مشكلة أو جرى حمو حمتواها. 
وسبق أن واجهت وكالة ناسا للفضاء مشكالت كبرية يف مساعيها الستعادة معلومات قديمة مجعتها مركباهتا 

الفضائية، بسبب الصيغة القديمة التي ُحفظت هبا الصور والبيانات.
وال ترجع أمهية السجالت الصوتية إىل حفظها للموسيقى واألغاين فقط، بل األهم احتفاظها باخلطب املهمة 
والتاريخ الشفهي واللهجات النادرة .ويطرح ذلك تساؤالت حول معايري اختيار الرتاث الثقايف اجلدير باحلفظ.
اتعظ  والعاقل من  فام هو حالنا نحن يف حرضموت؟!  العمالقة  املؤسسات  كان هذا حال هذه  وإذا  قلت: 

بغريه.
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إنقاذ الهاردسكات.. من وحي كالم المؤرخ علوي بن طاهر الحداد

أوصي كل باحث بنش�ر كتابه مبدفا PDF مع طباعته ورقيا ، ، أو إرس�ال الملف المبدف إلى 
من يثق به من الباحثين أو أهل الفضل ، سواء قام بتبديفه من الوورد أو بماسحة ضوئية )سكانر( 

، أو بتصويره بالجوال حيث هو أيسر الطرق ، 
هذا لمن كان كتابه بيده..

وأم�ا م�ن ارتبط بناش�ر أو حق�وق أدبية فعلي�ه المبادرة بمس�حه ضوئيا أو طلب ملفه م�ن المطبعة
 قبل فوات األوان ، ثم بعد مضي برهة تنفد فيها غالب نس�خه يرفعه 
مبدفا، فكم من مطبعة أغلقت ، وكم من ناشر انقطع التواصل معه.

 )ففي التبديف إثراء لألرشيف)
يقول المؤرخ علوي بن طاهر الحداد رحمه الله في كتابه »الش�امل« ))) حين اختتم ذكره لتلك 
األمثلة المأساوية ألوضاع الكتب والمكتبات الخاصة في حضرموت، بنصيحة عامة حيث قال:  
»وإنما تفقُد المؤلفات إذا استولى عليها أحُد البخالء بها، وهو غير متأهٍل لحفظها، وال نْسٍخها، 

فإذا ماَت أهملها خَلُفه، وتركوها لألرَضة«.
وق�ال: »وبالجملة؛ فالحرب الضروُس قائمٌة بين الكت�ب واألرَضة، يعاون هذه الجاهلون من 
الناس، والغافلون والباخلون بالكُتب، ولوال أن الله أظَهر صناعة الطبع في هذه الزمان، لذهبت 

البقية الباقية من كتب اإلسالِم طعامًا لها.
وال س�بيَل إلى حفظ الكتب المهّمة، إال تكثير ُنَس�خها، وتفريقها في خزائن متعددٍة، فإذا تلفْت 
نس�خة ُوج�َدْت أخرى، وينبغي لك�ل من كان لَديه كتٌب ألَفها أسالُفه، أن ال يبخَل بها ويس�جنها 
في بيته، فإن ذلك سبيٌل إلى تلفها. بل يبادر إلى نشرها، بتكثير ُنَسخها، وتسييرها في اآلفاِق، إلى 

أهل العلم، وبذلها لمن أراد َنْسَخها، فذلك هو السبُب الوثيق لبقائها، بإذن الله.
ومازل�ت أعج�ُب من بع�ض الناس، الذين يكتم�ون مؤلفات سلفِهم عن الن�اس، مع أنها فخٌر 
لهم في الدنيا، وأجر لهم في اآلخرة، إذا انتفع بها الناس، وَما ُكتم فقد ُعِدم، والكْتُم أخو الُعْدم. 
وكان ش�يخنا يقول: إن العلماء الس�ابقيَن كانوا ينش�رون كتبهم بإرس�الها إلى اآلف�اق، وإهدائها 

للراغبين فيها، أو كما قال« .
قل�ُت: وإرس�الها لآلفاق ه�و هو التبديف ال غي�ر ، وتحويل الكتب إل�ى PDF ، وهو قد مدح 
المطابع في وقته رحمه الله حينما ظهرت ، وهي مرحلة النشر الورقي تلك األيام ، ونحن اليوم 
في مرحلة النش�ر اإللكتروني ، وتراثنا هذا اليوم مس�ؤولية علينا معاش�ر الحضارمة ، نس�أل الله 

العون عليها.

))) مقدمة التحقيق ص22)يف خامتة الكالم عن مآيس املكتبات.
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ملخص ورقة الباحث عوض حمدين 

ثم تعقيب د. محمد باذيب

• صفحة الفيسبوك : تراث وتاريخ حرضموت ، ملخص للباحث عوض محدين  بعنوان »حول 	
ضياع مصادر التاريخ الحضرمي « قدم ورقته للمؤتمر العلمي الثالث للتاريخ والمؤرخين 
والتوثيق  التاريخية  للدراسات  حضرموت  )مركز  له  دعا  الذي   (2  – ق))  في  الحضارم 

والنشر(
https://www.facebook.com/255490814484213/posts/2416827588350514/

حول ضياع مصادر التاريخ الحضرمي
المؤرخ علوي بن طاهر الحداد في كتابه جني الشماريخ حيث قال : ) وكان شيخنا رحمه الله 
يق�ول إن سب�ب ذه�اب تواريخ حضرموت القديم�ة وانطماسها أن األخالف لم�ا رأوا في سيرة 

األسالف ما ينكرونه منهم اليوم فعمدوا إلى إخفائها وإفنائها . (
تناول الكثير م�ن الباحثين والكتاب في 
حضرم�وت ف�ي العصر الراه�ن عن أزمة 
فقدان مصادر التاريخ الحضرمي ألسباب 
متع�ددة ، وهذا الكت�اب الذي تناوله أحد 
الباحثين مؤخرًا ] األستاذ عوض حمدين 
[ بورقة بحثية جديرة باالهتمام في مؤتمر 

علمي "عن المؤرخين والتاريخ الحضرمي في القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجري "،اقيم 
ف�ي ديس�مبر من العام الماض�ي 8)20م في مدينة المك�ال نظمته إحدى دور النش�ر للدراسات 

التاريخية والتوثيق في حضرموت .
الكتاب نشر في المملكة العربية السعودية طبعة الكتاب: دار القبلة للثقافة اإلسالمية المملكة 
العربية السعودية جدة .اسم الكتاب )المجموع لمهمات المسائل من الفروع (جمع العالمة طه 
بن عمر بن طه بن عمر الصافي الس�قاف العلوي المولود0)0)ه والمتوفى عام063)ه� ]أنظر 

التلخيص الشافي ص 23[
ق�دم للكت�اب :عبدالله ب�ن محمد بن عل�ي الحبش�ي402)ه� .عدد صفح�ات الكتاب 766 

صفحة غير شاملة لصفحات الغالف.
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إن أخطر وأهم ما في هذا الكتاب أن مؤلفه " طه بن عمر الصافي السقاف( وهو تلميذ "الشيخ 
الفقي�ه والمؤرخ أحمد محمد مؤذن باجمال ع�اش مابين] 905 �� 007) ه� [" قال الباحث :) 
أن أغل�ب م�ا في الكت�اب هو من كالم هذا الش�يخ العالم الفقيه " أحمد محم�د مؤذن باجمال " 
وبالرغم من هذا فال توجد له ترجمة ( وأظهر في ما يعده الباحث وثيقة تاريخية هامة أسماء عدد 
كبير من فقهاء وعلماء حضرموت لهم فتاوي في الفروع من المذهب الشافعي اختفت مؤلفاتهم 
جمل�ة وتفصي�اًل في ظ�روف غامضة ال يعلمها إال الل وقال أيضا ) أن ه�ذا لكارثة عظيمة ...( ، 
وهي بمثابة جزء مهم من مصادر التاريخ الحضرمي المفقود الذي كثيرًا ما تحدث عنه جملة من 
الباحثي�ن الحضارمة في الماضي والحاضر؛ كش�ف المؤلف عنهم النقاب حيث عاش المؤلف 
ف�ي القرن الحادي عش�ر الهجري وهم قد سبقوه بقرون مض�ت من تاريخ حضرموت وهو غاية 
مايت�م البحث ع�ن مؤلفاتهم ورجال العلم ووقائع وأحداث حدثت ف�ي التاريخ الحضرمي بعد 

صدر اإلسالم تكسوها الضبابية والجهل بها وال توجد مصادر معاصرة لهذه الفترة التاريخية .
س�واء أن م�ا كتب هو مجرد استنتاجات وم�ن كالم مؤرخين متأخرين ليس�ت بأيديهم مصادر 
معاص�رة له�ذه القرون .وما قام به المؤلف الس�قاف وأخوانه ذكرهم الباحث من جهد مش�كور 
كان بجمع كالم شيخه العالمة أحمد بن محمد مؤذن باجمال رحمه الله وهو من أخص تالميذه 
إذ ال تك�اد تخلو صفحة م�ن صفحات الكتاب من فتاوى وفائدة ألحمد مؤذن باجمال ومع هذا 

ال توجد له ترجمة في الكتاب .
في حين ترجم السيد الّشلي صاحب كتاب المناقب " المشرع الروي ...( لطه بن عمر السقاف 
المؤلف أو الجامع للفتاوى )وهو معاصر له( ولم يش�ر إلى مؤلفاته وإنما وصفه بالقاضي وذكر 
ش�يوخه وعّد منهم أحمد ب�ن عبدالله بن سراج باجمال والفقيه أحم�د بن محمد مؤذن باجمال 

الشهير بالصبحي ، نسبة لقرية ذي اصبح من خلع راشد بحضرموت .
وقال الباحث بعد أن ذكر أن الكتاب يعد وثيقة تاريخية من وثائق القرن الحادي عشر الهجري 
ق�ال أيض�ا :)...غير أن غالب ما ف�ي المجموع مجموع كالم العالمة الفقي�ه أحمد محمد مؤذن 
باجمال ش�يخ القاضي طه بن عمر وله معه مش�اركات في بعض الفتاوى ، نعم قد يكون لطه بن 
عم�ر رحم�ه الله جهد مش�كور في االهتمام بجمع كالم ش�يخه العالمة أحمد ب�ن محمد مؤذن 
باجم�ال رحم�ه الل�ه وهو من أخص تالمي�ذه إذ ال تكاد تخلو صفحة من صفح�ات الكتاب من 
فت�اوى وفائ�دة ألحمد م�ؤذن وه�ذا الجمع عادة حمي�دة لدى ط�الب العلم مع ش�يوخهم منذ 
الق�دم وال يع�رف الفض�ل ألهل الفضل إال أهله ولو فس�ح الل�ه له في العمر وع�اش إلى طباعة 
ه�ذا المجموع ألطلق على هذا المجموع ) فت�اوى مؤذن باجمال ( فليس له في هذا الجامع إال 

الحفظ...(
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أما العلماء الحضارمة الذين ورد ذكرهم و نقل عنهم في المجموع هم:
أبوبكر بن محمد بافقيه باعلوي

أبوبكر بن أحمد السبتي
أحمد محمد مؤذن باجمال االصبحي

أحمد بن حسين بن عبدالرحمن علوي التريمي قاضي تريم
أحمد محمد بافضل العدني

أحمد بن محمد سراج
أحمد بن الحسين بلفقيه

أحمد بن عبدالرحمن سراج باجمال
أحمد بن عبدالرحيم العمودي

أحمد بن سعد الشحري
أحمد بن ابي بكر باحفص

أحمد بن عمر عيديد حاكم تريم
أحمد بن عبدالله بن عمر باشراحيل الغريب

أحمد بن علي بابحير
إسماعيل بن محمد بن عمر الحباني

زين بن عبدالرحمن الكندي
عبدالله بن أحمد بازرعة الدوعني

عبدالوهاب بن عمر بن عبدالله بن سمير
عبدالرحمن باحاتم

عبدالله بن عبدالقادر باحاج
عبدالله بن عبدالرحمن سراج باجمال

عبدالله بن عمر باجمال
عبدالقادر بن أحمد الحباني

علي بن عمر باعقبة
عثمان بن محمد العمودي

عبدالرحمن بن شعيب
سالم بن عبدالله باحميد

سالم بن عبدالرحمن باصهي
عمر بن عبدالله الشبامي
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محمد بن أحمد باحميش
محمد بن أبي بكر عباد

محمد بن عمر بحرق
عبدالله بن أحمد بامزروع

عبدالرحمن بن أحمد حنبل بارجاء
عبدالله بن أحمد بامخرمة

عبدالله بن عمر بامخرمة
عبدالرحمن بن علي بن حسان

عبدالله بن أبي بكر الخطيب
عبدالله بن عثمان العمودي

عبدالله بن عبسين
عمر بن محمد جبيزان

علي بن علي بايزيد
عبدالله بن عبدالرحمن بلحاج بافضل

محمد بن سليمان باحويرث
عبدالرحمن بن محمد العيدروس

محمد بن سعد باشكيل
محمد بن عمر قضام

محمد بن علي القلعي
محمد بن عمر معلم

وآخرون ليسوا بشهرة هؤالء.
أما الكتب والمصادر الحضرمية التي ورد ذكرها في المجموع ونقل عنها :

)- السمط الحاوي لعبدالله أحمد بامزروع
2- حسن النجوى للعالمة عبدالرحمن بن عمر العمودي

3- - مختصر شرح الوسيط للعالمة أبي بكر بن أحمد السبتي
4-قوارع القلوب للعالمة عمر بن عبدالله الشبامي

5- فتاوى باشكيل الصغرى والكبرى لإلمام محمد بن سعد باشكيل
6- مختص�ر فت�اوى المزج�د للعالمة أحم�د بن عبدالرحمن س�راج نقل منها الجامع مس�ائل 

ملخصة
7- فتاوى باصهي للعالمة سالم بن عبدالرحمن باصهي
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8- فتاوى بن عبسين
9- فتاوى بن حسان لإلمام عبدالرحمن بن علي بن حسان

0)- فتاوى علي بايزيد الدوعنية والشحرية
))- شرح تراجم البخاري لإلمام محمد بن أحمد بافضل

2)- الروضة األنيقة والتحفة الحقيقة لإلمام عبدالوهاب بن عمر بن عبدالله بن سمير
3)- نشر الرضاء في أحاديث المصطفى عبدالله عمر باجمال

4)-نظام الدرر حاش�ية على اإلرش�اد للعالمة علي بن علي بايزيد في 3 مجلدات أو مجلدين 
كبيرين قال الجامع وعندي الجزء األول منه

5)- تحفة الحدائق واألحداق للعالمة عبدالله بن عمر بامخرمة
6)- تاريخ باشراحيل

7)- نبذة في الدرج والدقائق للشيخ محمد بن محمد بن عبدالرحمن الخطاب
8)- شرح الوسيط لإلمام محمد بن سعد باشكيل

9) -ذيل طبقات األسنوي للعالمة عبدالله بن عمر بامخرمة ،
20 -مطال�ع األن�وار في ب�روج الجمال ببي�ان الش�جرة والمناقب آلل باجم�ال ألحمد مؤذن 

باجمال
نهاية التحقيق في الخبر المقترن بالتصديق للعالمة أحمد محمد مؤذن باجمال

)2 - مختصر األنوار لإلمام محمد بن أحمد بافضل .
إنه�ا لكارث�ة بحق أن نرى كل ه�ذه األسماء وتلك المؤلفات عبارة ع�ن مجرد ذكر في كتب و 

ليس لها أثر في الواقع الملموس.
ثم قال الباحث في نهاية ورقته البحثية :

ضياع المصادر:
نقل الجامع في المجموع عن أكابر العلماء من أمثال اإلمام القلعي، وابن حس�ان ، وباش�كيل 
، وابن عبس�ين ، والس�بتي ، وبافضل ، وباش�راحيل ، وبامخرمة ، ومؤذن باجمال ، وبن سمير، 
وبام�زروع ، وباحمي�ش ، وبازرع�ة ، وبح�رق ، وحنب�ل بارجاء ، وباقش�ير هؤالء أش�هر وهناك 
آخ�رون ليس�وا بش�هرة هؤالء وذك�رت ألكثرهم كتب في ثناي�ا المجموع بل أح�ال على بعضها 
وهن�اك أعداد كبيرة غير هؤالء من العلماء على مر العصور فيصف البش�اري في كتابه " احس�ن 
التقاسيم ص 87 ويقول : )) بأن أهل حضرموت لهم في العلم رغبة (( ويقول باحنان في جواهر 
تاريخ األحقاف / )33 )) إن حضرموت كانت زاخرة بفطاحل العلماء من الفقهاء والمحدثين 
واألدباء ،(( فأهل حضرموت أهل ثقافة وحضارة منذ كان التاريخ وهذه الصفة جعلت الوافدين 
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إليه�ا يرغب�ون في المكوث بها رغم ضنك معيش�تها فقد ذكر الش�لي حل�ول العلويين وقال: )) 
إنهم وجدوا بتريم من أرباب العلوم واآلداب وأصحاب الفهوم واأللباب ماش�غلهم عن األهل 

والوطن. ((] أنظر المشرع الروي للشلي )/ 28)[
ثم يأتي المقدم للمجموع عبدالله الحبشي ليقول إن المجموع انفرد بذكر فقهاء ال نعرفهم إال 

من�ه وبكت�ب ن�ادرة لبعضه�م لعل 
أكثره�ا فقدت منذ عص�ر المؤلف 
أي في القرن الحادي عشر وكالمه 
هذا ال يقبل لدى المهتمين بالبحث 
والتنقي�ب ألن ف�ي عص�ر المؤلف 
ل�دى  موج�ودة  كان�ت  المص�ادر 
الجمي�ع ومتداول�ة ���� وإال فم�ا 
فائ�دة ذكرها واإلحالة عليها إذا لم 
تك�ن متداول�ة بدلي�ل إن المحب�ي 
وهو ش�امي من خارج حضرموت 
المتوف�ى ))))ه��� ف�ي خالصة 
)مطال�ع  كت�اب  ينق�ل ع�ن  األث�ر 
األن�وار( لم�ؤذن باجم�ال . وق�د 
يع�ذر الحبش�ي ذل�ك أنه أت�ى في 
وقت متأخر جدا عن عصر الجامع 
وكان�ت هذه الكت�ب ومؤلفوها قد 

أخفيت.
والناظر في هذا األمر أمام خيارين 

ال ثالث لهما فإما أن يكون هؤالء العلماء وتلك المصادر والمؤلفات التي ذكرت في المجموع 
غير حقيقية زعمها من كتب المجموع فلماذا أتى بها ؟ وما الغرض والدافع من ذكرها؟

وإم�ا أن تك�ون حقيقي�ة ولكن تعم�د إخفاؤها وه�ذا هو الرأي ال�ذي نميل إلي�ه] والكالم كله 
لصاح�ب الورق�ة البحثية [ وهو الراج�ح من وجهة نظرنا وكما تؤكده النق�والت الكثيرة منها ما 
قاله المؤرخ علوي بن طاهر الحداد في كتابه جني الش�ماريخ حيث قال : ) وكان ش�يخنا رحمه 
الله يقول إن سبب ذهاب تواريخ حضرموت القديمة وانطماسها أن األخالف لما رأوا في سيرة 

األسالف ما ينكرونه منهم اليوم فعمدوا إلى إخفائها وإفنائها (.
وكأن�ه يعن�ي كل كلمة قالها وهذا معن�اه أن األخالف رأوا ما ينكرونه وأخفوا وطمس�وا وأفنوا 
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وهنا الزال السؤال مطروحا فمن هم األخالف الذين أضاعوا تواريخ حضرموت وآثار علمائها 
في التاريخ واألنساب والفقه وعلوم العربية وغيرها من المجاالت الحضارية والعلمية؟!!.

ماهي الكتب التي كتب لها البقاء من تاريخ حضرموت :
والغري�ب أن كت�ب المناق�ب من أكثر المص�ادر وجودا وبق�اء في حضرموت ول�م يبق لنا من 
مصادر تاريخ حضرموت إال هذه الكتب المناقبية والتي منها المشرع الروي ، والجوهر الشفاف 
، والغ�رر، والعق�د النبوي ، والنور الس�افر، وتذكي�ر الناس ، وصلة االه�ل ، والبركة والخير في 
مناقب آل باقش�ير ، وكنوز الس�عادة ، وتنوير االغالس ، وعقود االلماس ، والبنان المشير ، ومن 
أمثاله�ا كثي�ر فلدين�ا قائمة طويلة وعريضة لس�نا بصدد سرده�ا في هذا المق�ا وسؤالي عن كتب 

هؤالء العلماء الضائعة الفقهية والتاريخية المحال عليها في المجموع؟
ثم يضيف األخ عوض حمدين في ورقته قائاًل : وسنبقى قليال مع الس�يد علوي بن طاهر الحداد 
حيث يظهر لنا عبثا آخر وهنا في األنس�اب حيث ذكر لنا في الش�امل الش�امل 396/2 طبعة مركز 
حضرموت للدراسات والتوثيق والنش�ر تحقيق د / محمد يس�لم عيد النور :)) وقد سألت ش�يخنا 
ع�ن نس�ب بعض القبائل فأخبرن�ي به فقلت له إنكم ذكرتم في الرسالة أنه�م آل فالن فقال لي ذلك 
لقب وضعه لهم سلفنا تفاؤال ونس�بهم يعود إلى ما ذكرته لك ... (( وش�يخه الذي عناه هو الس�يد 
أحمد بن حسن العطاس صاحب ) السفينة المجموعة ( وهي رسالة في األنساب الحضرمية فتأمل.
ونحن هنا إذ نشكر السيد علوي بن طاهر الحداد على شجاعته األدبية وأمانته في النقل وسؤاله 
الواضح لش�يخه وجوابه إال أننا نعتب عليه إذ لم يعلق على هذا العبث في األنس�اب. أليس في 

هذا ظلم للعباد؟.
وف�ي موض�ع آخر يقول : )...وقد ذكر ش�يخنا بعض التعليقات مع تناقضه�ا ، وتركها كما هي 
ألن قص�ده الجم�ع ال التصحيح والترجيح الش�امل 389/2...( !! ونظن أن هذا سكوت على 

باطل .
ويق�ول ع�ن أحد علماء دوعن العالمة عبدالرحمن بن أحمد بن عمر باش�يخ فقال : ) ...عنده 
مجموعة من الكتب القديمة عديمة النظر فيها عدد من فتاوى فقهاء حضرموت واليمن كفتاوى 
بامخرم�ة ، وباش�راحيل ، وبايزي�د ، والحباني وغيرهم، وقد استعارها بعضه�م من ابنه الفاضل 
الش�يخ أحمد ث�م أنكره فيها وكتب إلي وأنا بجاوة يش�كو لي عمله وبلغن�ي بعد ذلك أنه وقعت 

بينهما دعوى عند والي دوعن ولم أدر هل ردها إليه أم ال؟!
وك�ان م�ن الصدف الغريبة أن ذلك المس�تعير أو المغير أخبرني وق�د اجتمعت به في جاوة أن 
لدي�ه ثماني�ة وعش�رين مجلدا من فتاوى العلم�اء فعجبت كيف وصلت إليه ، ث�م لم يطل الزمن 
حتى وصل إلي كتاب الش�يخ أحمد يش�كوه ويطلب مني مراجعته والزمان أبو العجائب الشامل 

.( 657 -656/2
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كان�ت ه�ذه خالصة حاولنا فيها نقل أهم مافي الورقة البحثي�ة لألستاذ عوض حمدين ونتمنى 
من نشرها كاملة مع وثائق ذلك المؤتمر العلمي الذي سبق ذكره ليستفيد من هذه البحوث طلبة 

العلم وذوي الدراسات العليا والجمهور.... والله الموفق .
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تعليق وتعقيب على مقال بعنوان
)حول ضياع مصادر التاريخ الحضرمي(

مدونة د. محمد أبوبكر باذيب الثقافية
http://batheebcultural.blogspot.com/2019/04/blog-post.html?m=1

بقلم د. محمد أبوبكر باذيب

الحمدلل�ه رب العالمي�ن، والصالة والس�الم على سيدنا محم�د سيد المرسلي�ن، وآله الطهر 
الميامين، وصحبه الذين شادوا منار الدين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فقد وقفت في اليوم األحد 6) شعبان المعظم 440)ه�، الموافق )2 أبريل 9)20م، 
على منشور عنوانه )حول ضياع مصادر التاريخ الحضرمي(. تلقيته في مجموعة )واتساب(، ثم 
تتبعت�ه فوجدته منش�ورًا على صفحة تحم�ل اسم )تاريخ وتراث حضرم�وت(. هذا رابطها لمن 

أراد النظر:

/https://www.facebook.com/255490814484213/posts/2416827588350514

المق�ال،  ق�راءة  بع�د 
والتمعن في محتواه، ظهر 
ل�ي أن الكات�ب بق�در م�ا 
أراد لفت النظر إلى ضياع 
قس�م ال يس�تهان ب�ه م�ن 
الت�راث الحضرمي، بقدر 
م�ا كان يتباكى على أمور ال يحس�ن التباكي عليها، فليس كل الت�راث قد ضاع، كما أن الموجود 
م�ن التراث ش�يء كثير، ل�م يعرج عليه أو يلفت األنظار إلى أهمي�ة االعتناء به. إلى غير ذلك من 

األمور التي سيراها القارئ في ثنايا تعليقاتي على عبارات المقال أو المنشور.
لق�د رأي�ت من واجبي أن أنبه على أمور تعجب منها كاتب المنش�ور، وه�ي واضحة للباحثين 
ف�ي التراث والش�أن الحضرمي، ال تخفى عل�ى المطلع والباحث المِج�دِّ .. وتعجبت أن بعض 
القراء ممن هم في عداد الباحثين الجيدين، أبدوا تعجبًا واندهاشًا من هذا المقال، على ضحالة 
معلوماته، وكثرة أخطائه! فهل مردُّ ذلك إلى قلة اطالعهم على مخطوطات التراث الحضرمي؟ 
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أم لخفاء بعض األمور التاريخية عليهم من جهة أخرى.
والحاص�ل، أن من هذه التعليقات هو وضع األمور في نصابها، وإفادة كاتب المنش�ور وقارئه 
بم�ا حقه أن يعلم�ه، وتنبيهه إلى ما 
خفي عليه. وطريقتي في التعليقات 
هو تتبع المنشور فقرة فقرة، وتحت 
كل فق�رة تعليقه�ا، تطلب�ًا للفائدة، 

ورجاء الفهم وحسن العائدة.
نع�م، هنا أمر مه�م ينبغ�ي التنبيه 
عليه، وه�و أن المقال الذي علقت 
عليه لي�س لكاتب البحث األصلي 
)األستاذ عوض حمدين(، إنما هو 
اء  مقاٌل يع�رض ذلك البح�َث للقرَّ
ويقدم قراءة وجيزة ألهم مضامينه، 
وق�د كتب المق�ال بلغة فيها ش�يء 
م�ن الركاكة وضعف ف�ي الصياغة 
تج�اوزت  ولكن�ي  واألسل�وب، 
ذل�ك، وأوردت ن�ص المق�ال كما 
ه�و غالب�ًا، إال م�ا ك�ان في�ه خط�أ 
نحوي أو لغوي واضح فقد عدلته.
والل�ه الموفق والمعين، ال إله إال 

هو، عليه توكلت وإليه أنيب.

الفقرة األولى
ق�ال كاتب المنش�ور: )الم�ؤرخ علوي بن طاهر الح�داد في كتابه جني الش�ماريخ حيث قال: 
)وك�ان ش�يخنا رحمه الله يق�ول: إن سبب ذه�اب تواريخ حضرم�وت القديم�ة وانطماسها أن 

األخالف لما رأوا في سيرة األسالف ما ينكرونه منهم اليوم فعمدوا إلى إخفائها وإفنائها(.
تن�اول الكثي�ر من الباحثين والكتاب ف�ي حضرموت في العصر الراهن ع�ن ]كذا[ أزمة فقدان 
مص�ادر التاريخ الحضرم�ي ألسباب متعددة، وهذا الكت�اب ]كذا![ الذي تناول�ه أحد الباحثين 
مؤخرًا ]األستاذ عوض حمدين[ بورقة بحثية جديرة باالهتمام في مؤتمر علمي عن )المؤرخين 
والتاريخ الحضرمي في القرن الحادي عش�ر والثاني عش�ر الهجري(. أقيم في ديسمبر من العام 
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الماض�ي 8)20م في مدينة المكال نظمته إحدى دور النش�ر للدراس�ات التاريخية والتوثيق في 
حضرموت.

الكتاب نشر في المملكة العربية السعودية.
طبعة الكتاب: دار القبلة للثقافة اإلسالمية المملكة العربية السعودية جدة.

اسم الكتاب )المجموع لمهمات المسائل من الفروع( جمع العالمة طه بن عمر بن طه بن عمر 
الصافي السقاف العلوي المولود0)0)ه� والمتوفى عام063)ه� ]انظر: التلخيص الشافي ص 

.]23
قدم للكتاب: عبدالله بن محمد بن علي الحبشي402)ه� ]تحديدًا: في أول محرم الحرام[.

عدد صفحات الكتاب 766 صفحة غير شاملة لصفحات الغالف.

تعليق وتعقيب
])[ يش�عر الناظر إلى العبارات الس�ابقة باضطراب في ترتيبها، وكأن كاتبها كان مستعجال إلى 
درجة أنه لم ينسق الكالم تنسيقًا جيدًا. عمومًا يفهم أن هذا المنشور إنما هو عرض لورقة بحثية 
تقدم بها ]األستاذ عوض حمدين[ في مؤتمر المؤرخين والتاريخ الحضرمي المنعقد في المكال 
في ديس�مبر 8)20م. ذلك البحث تناول كتاب »المجموع لمهمات المسائل والفروع« للعالمة 

السيد طه الصافي السقاف ت 063)ه�.
]2[ تج�در اإلش�ارة إلى أنن�ي تناولت الكتاب بالوص�ف في كتابي »جه�ود فقهاء حضرموت 
ف�ي خدمة المذهب الش�افعي«: 648-650. الصادر عن دار الفتح للدراسات والنش�ر، بتاريخ 

430)ه� / 2009م. 
]3[ ومن المهم قوله هنا: إن تسمية الكتاب باسم »المجموع« الخ، هي تسمية مخترعة، لم ترد 

في مقدمة الكتاب، ولم تكتب على طرر المخطوطات، فلعلها من وضع الناشر.
أم�ا االسم الش�هير له�ذا الكتاب فهو »المجم�وع الفقهي« كما يؤخذ من »التلخيص الش�افي« 
]ص 22[، ويس�ميه الس�يد اب�ن عبيدالل�ه »مجموع األج�داد« كما في »إدام الق�وت« ]ص 79، 
3)2، 4)3، 5)3، 326، ومواض�ع أخ�رى كثي�رة[. ينظر للفائدة: »الخمي�ر المفتوت« لطارق 

سكلوع العمودي: ص 203.

العبارة الثانية
ق�ال الكات�ب: )إن أخطر وأهم ما في هذا الكتاب أن مؤلفه طه بن عمر الصافي الس�قاف، وهو 
تلميذ الش�يخ الفقيه والمؤرخ أحمد محمد مؤذن باجمال عاش ما بين ]905 �� 007) ه�[ قال 
الباح�ُث: )أن أغل�َب م�ا في الكتاب ه�و من كالم هذا الش�يخ العالم الفقيه أحم�د محمد مؤذن 
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باجمال وبالرغم من هذا فال توجد له ترجمة(.

تعليق وتعقيب
�ا في صدر عبارته، ول�م يفصل تلك الخط�ورة ما هي؟ وما   ])[ أش�ار الكات�ب إل�ى خطورة مَّ
كيفيتها؟ هل مجرد تتلمذ الس�يد العالمة طه بن عمر على الش�يخ العالمة أحمد بن محمد مؤذن 
باجم�ال ه�و خطر بذاته؟! فإن كانت التلمذة خطرًة كما يزع�م الكاتب، فما هو وجه خطورتها؟ 

غريبة هذه العبارة!
د الس�يد العالمة طه بن عم�ر من أي وصٍف يليق ب�ه، وأفاض في  ]2[ يالَح�ُظ أن الكات�ب جرَّ

وصف شيخه العالمة باجمال، وهذا أسلوٌب غير الئٍق، من عدة وجوه: 
منها أنه لوال كتاب السيد العالمة الحبيب طه السقاف لما وجد هذا المنشور وال البحث الذي 

نحن بصدد التعقيب عليه. 
م من ش�أنه في كتابه هذا. ومن حقه  ومنها أن الحبيب طه كان يجلُّ ش�يخه باجمال كثيرًا ويفخِّ

م. وفاًء واعترافًا له بالجميل تجاه شيخه الفقيه باجمال أن يبجل ويكرَّ
ه في التبجيل  ومنها أنه سيد ش�ريف حس�يني النس�ب، وفوق هذا فهو عالَّمة فقيٌه محقق، فحقُّ

مضاعف. 
ومنها أن واجب الكاتب والمؤرخ أن يكون منصفًا في كتاباته فال يعلي من شأن شخص ويحقر 

من شأن آخر إال إذا كان منطويًا على نية مبيتة غير حسنة.
]3[ تاريخ مولد ووفاة العالمة باجمال بحسب المنشور )905-007)ه�(. وهذا غير صحيح 

على االطالق، بل إنه كان حيًا سنة )07)ه�. وبيان ذلك:
أوالً: أن الس�يد العالمة الحبيب طه بن عمر الصافي الس�قاف ولد سنة 0)0)ه�، وتوفي سنة 

063)ه�. وقد تتلمذ على الشيخ أحمد مؤذن، فيستحيل أن يكون مات قبل والدته.
ثانيًا: لو أن الكاتب رجع إلى »المجموع« بنفس�ه، ونقل عنه مباش�رة، وقلب صفحاته وأوراقه. 
لوج�د ف�ي ضمنه تاريخ بعض مؤلفات الش�يخ باجمال، وهي: »رسالة ف�ي بيان حكم المصادقة 
بخ�ط الحاك�م المجرد وبيان ما يلزم به حكمه« كتبها سن�ة 069). واألخرى »رسالة في أحكام 
األهل�ة« كتبها حول ثبوت هالل ش�عبان سن�ة )07)ه�. فكيف يصح في العق�ول واألذهان أن 
مؤلفًا يؤلف كتابين في النصف الثاني من القرن الثاني عش�ر، يكون قد توفي سنة 007)!!. أي 

عقول تقبل هذا؟
]4[ وقول الكاتب )إن أغلَب ما في الكتاب هو من كالم هذا الشيخ العالم الفقيه أحمد محمد 
م�ؤذن باجم�ال(. هذا كالم غير صحيح، وغير مطابق للحقيقة، وغير علمي البتة. بل إنه اش�تمل 
عل�ى فتاوى ن�ادرة ونصوص فاخرة لع�دد كبير من فقه�اء حضرموت غير الش�يخ أحمد مؤذن، 
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منه�م: الش�يخ عبدالله ب�ن أبي بكر الخطيب، والش�يخ اإلم�ام عبدالله بلحاج بافضل، والش�يخ 
عبدالرحم�ن العمودي، والش�يخ سالم باصهي. عدا فتاوى الس�ادة آل الس�قاف األربعة جامعو 
م�ادة هذا »المجموع«، وهم: الحبيب العالمة طه بن عمر، وأخوه الحبيب العالمة علي بن عمر 
)ت 074)ه��(، وابنه الحبيب العالمة عمر بن ط�ه )ت 085)ه�(، وابن أخيه العالمة الحبيب 

محمد بن عمر )ت 9)))ه�(.
]5[ قول الكاتب: )وبالرغم من هذا فال توجد له ترجمة(. يقصد الشيخ باجمال. وهذا صحيح، 
فإن المصادر لم تسعف بترجمة وافية له، ومع أن السيد الشلي رحمه الله رجع إلى »مطالع بروج 
الجم�ال« في كتابه »عقد الجواهر والدرر« إال أن�ه لم يترجم له. وهذه الفواتات كثيرًا ما تحُصل 
ألسب�اب متع�ددة، ومن المس�تبعد جدًا ما يخطر عل�ى أذهان بعض المعاصرين الذين يقيس�ون 
األم�ور بمقاييس�هم الطائفي�ة والعنصري�ة فيرجعون سق�وط ترجمة عل�ٍم ما الى أمور نفس�ية أو 
عقائدي�ة. كيف يصح هذا، وبين أيدينا كتب التراجم فيها أخبار الموافقين والمخالفين، وتراجم 
الفس�قة والظلم�ة وذوي العقائ�د الفاسدة والنحل الخبيثة! فحاش�ا على من استف�اد من عالم أن 
يهمل ذكره وترجمته، إال لسبب. والذي يظهر لي: أن السيد الشلي لم يجد ترجمة للشيخ أحمد 

مؤذن يعتمد عليها من كتابه »مطالع البروج« ولم يأت من يستدركها عليه.
عل�ى أنني بحمد الله وفضله، قد ترجمُت للش�يخ أحمد مؤذن ترجم�ة علمية نحتُّ مادتها من 

وم�ن  »المجم�وع« 
غي�ره، وأوردته�ا ف�ي 
فقهاء  »جه�ود  كتاب�ي 
حضرم�وت في خدمة 
المذه�ب الش�افعي«، 
س�ت  ف�ي  وه�ي 
وأوردت  صفح�ات. 
خمس�ة  أسم�اء  ل�ه 
استخرجتها  مؤلف�اٍت 
»المجم�وع«،  م�ن 
ينظ�ر: باذي�ب، جهود 
حضرم�وت:  فقه�اء 

.658-653/(
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العبارة الثالثة
ق�ول الكات�ب: )وأظهر - في ما يعّده الباحث وثيق�ة تاريخية هامًة - أسماء عدد كبير من فقهاء 
وعلماء حضرموت لهم فتاوي في الفروع من المذهب الشافعي اختفت مؤلفاتهم جملة وتفصياًل 

في ظروف غامضة ال يعلمها إال الله وقال أيضًا: )أن هذا لكارثة عظيمة(.
 وه�ي بمثاب�ة جزء مهم من مصادر التاريخ الحضرمي المفقود الذي كثيرًا ما تحدث عنه جملة 
من الباحثين الحضارمة في الماضي والحاضر؛ كشف المؤلف عنهم النقاب حيث عاش المؤلف 
ف�ي القرن الحادي عش�ر الهجري وهم قد سبقوه بقرون مض�ت من تاريخ حضرموت وهو غاية 
مايت�م البحث ع�ن مؤلفاتهم ورجال العلم ووقائع وأحداث حدثت ف�ي التاريخ الحضرمي بعد 
صدر اإلسالم تكس�وها الضبابية والجهل بها وال توجد مص�ادر معاصرة لهذه الفترة التاريخية، 
س�واء أن م�ا كتب ه�و مجرد استنتاج�ات ومن كالم مؤرخي�ن متأخرين ليس�ت بأيديهم مصادر 

معاصرة لهذه القرون (.

تعليق وتعقيب
])[ ضياع الكتب وفقدانها من الكوارث العظيمة الش�ك. وفيما يخص مكتبات حضرموت، 
وضياع محتوياتها وتلفها بفعل األرضة واإلهمال، تحدث العالمة السيد علوي بن طاهر الحداد 
رحمه الله كثيرًا في كتابه »الش�امل« عن هذه المعضلة، وأورد العديد من أسماء المكتبات التي 

تلفت وراحت بسبب ذلك. وهذا اإلهمال والضياع ليس خاصًا بحضرموت.
]2[ وقول الكاتب )ووقائع وأحداث حدثت في التاريخ الحضرمي بعد صدر اإلسالم تكسوها 
الضبابي�ة( .. ه�ذا أمر واقٌع ف�ي كل زمان ومكان. حتى الحرمان الش�ريفان، مك�ة والمدينة، في 
تاريخهما فجوات لم تكتب بأيدي مؤرخين من أبنائها. فمن بعد وفاة األزرقي مؤرخ مكة )كان 
حي�ا إل�ى سنة 250 تقريبا( لم يظهر مؤرخ مكي من بعده إال الس�يد تق�ي الدين الفاسي المتوفى 
832ه��. وتاري�خ تلك الحقبة التي جاوزت الخمس�ة القرون إنما أخذ من كت�ب التاريخ العام، 

ومن رحالت الرحالين الوافدين على الحرمين.
غ له. ألنه أمٌر اعتيادي  فتهويل الكاتب بأن ما حَدث في حضرموت يعدُّ معضلًة .. كالٌم ال مسوِّ
طبيع�ٌي حدث ويحدُث في تواريخ كل أو جل البالد، في كل زمان ومكان. ولكن الناس يحبون 

اإلثارة.
العبارة الرابعة

ق�ال الكات�ب: )وما قام به المؤلف الس�قاف وأخوان�ه ذكرهم الباحث من جهد مش�كور، كان 
بجمع كالم شيخه العالمة أحمد بن محمد مؤذن باجمال رحمه الله وهو من أخص تالميذه، إذ 
ال تك�اد تخلو صفحة من صفحات الكتاب، من فت�اوى وفائدة ألحمد مؤذن باجمال. ومع هذا 
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ال توجد له ترجمة في الكتاب(.

تعليق وتعقيب
 ])[ إن التحقي�ق والتدقي�َق التاريخ�ي، والوصف الالئ�ق بكتاب المجموع آلل الس�قاف، أنه 
ال يس�مى )تأليفًا(، بل هو )جمع وإعداد(، فمادة الكتاب ليس�ت من بنيات أفكار الس�يد العالمة 
الحبيب طه بن عمر وال بقية الجامعين. فهو أشبه بما يعرف في حضرموت بالسفينة، أو الكناش. 

تجمع فيه الفوائد العلمية والفقهية، بحسب اهتمام الكاتب أو الجامع.
]2[ وق�د سب�ق الكالم ف�ي موضع سابق على أن الق�ول بأن المجموع كل�ه لباجمال، مغالطة. 
كم�ا أن�ه لم يرد ذكره في كل صفحة من صفحات الكتاب. نع�م، تكرر ذكره كثيرًا، وقد رصدت 

المواضع التي ذكر فيها فبلغت 3)2 موضعًا تقريبًا ]باذيب، الجهود: )/655-654[.
]3[ قول الكاتب )ومع هذا ال توجد له ترجمة في الكتاب(. أمر مضحك حقيقة، وإن كنت ال 
أح�ب استعم�ال هذا األسلوب. من البدهي جدًا، ومن المعلوم ل�دى العقالء أن كتابًا فقهيًا مثل 
كت�اب »المجم�وع« لن يجد فيه القارئ ترجم�ًة تاريخيًة. فالتراجم تؤخذ م�ن مصادرها، وليس 
كتاب »المجموع« الفقهي كتاب تراجم،  وهل اش�تمل كتاب المجموع على تراجم آل الس�قاف 
مث�اًل ليك�ون عتب الكاتب في محل�ه، وله جانب من الص�واب! الجواب: ال. فع�الَم هذا اللوم 

المتكرر إذًا!؟

العبارة الخامسة
قال الكاتب: )في حين ترجم الس�يد الّش�لي صاحب كتاب المناقب )المش�رع الروي( لطه بن 
عمر الس�قاف المؤلف أو الجامع للفتاوى )وهو معاصر له( ولم يش�ر إلى مؤلفاته وإنما وصفه 
بالقاض�ي وذكر ش�يوخه وعّد منهم أحمد بن عبدالله بن س�راج باجمال والفقيه أحمد بن محمد 

مؤذن باجمال الشهير بالصبحي ، نسبة لقرية ذي اصبح من خلع راشد بحضرموت(.

تعليق وتعقيب
كأني بالكاتب هنا يريد أن يس�تدل على أن كتاب »المجموع« ليس من )تأليف أو جمع( السيد 
العالمة الحبيب طه الس�قاف، بدليل: عدم ذكر الش�لي له في »المش�رع«! وهذا لعمر الحق ليس 

دلياًل وال شبه دليل. فالقاعدة تقول: عدم الوجدان ال يلزم منه عدم الوجود.
وبيان ذلك من وجوه:

أوالً: أن السيد الشلي رحمه الله لم يلتزم في كتب التراجم التي وضعها وهي »المشرع الروي« 
و»عقود الجواهر والدرر« و»الس�نا الباهر« بذكر تفاصي�ل المترجمين، ولم يلتزم ذكر مؤلفاتهم 
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أيضًا. فهذا إلزام ما ال يلزم.
ثانيًا: أن السيد الشلي عليه رحمات الله، كتب تراجم علماء حضرموت وهو في مكة المكرمة، 

والشك أنه فاته أمور كثيرة لم يطلع عليها أو لم تبلغه. فكتب ما نمى إلى علمه.
ثالثًا: أال ترى أن السيد الشلي لم يذكر في ترجمة الحبيب طه السقاف أعظم مأثرة ظلت خالدة 
تال�دة ال�ى اليوم، أال وهي مس�جده الش�هير في سيون!. فإذا عتبنا على الش�لي ع�دم ذكره كتاب 

المجموع، فأعظم منه أن نعتب عليه عدم ذكره بناء المسجد.
رابعًا: أن كتاب »المجموع« ثابت النس�بة إلى الس�يد العالمة الحبيب طه بن عمر وبقية الثالثة 
العلماء األجالء الس�ابق ذكرهم. فقد نس�به إليه ابن عبيدالله في »إدام القوت«، والس�يد القاضي 
علوي الس�قاف في »التلخيص الش�افي«، وهما من كبار علماء عصرهما، ومن ثقات الثقات من 

مؤرخي حضرموت، وكفى بهما حجًة.

العبارة السادسة
قال الكاتب: )وقال الباحث بعد أن ذكر أن الكتاَب يعدُّ وثيقًة تاريخية من وثائق القرن الحادي 
عش�ر الهجري. قال أيضًا: )غير أن غالب ما في »المجموع«: مجموُع كالم العالمة الفقيه أحمد 
محمد مؤذن باجمال، ش�يخ القاضي طه بن عمر، وله معه مش�اركاٌت في بعض الفتاوى. نعم قد 
يكون لطه بن عمر، رحمه الله، جهٌد مش�كور في االهتمام بَجْمع كالم ش�يخه العالمة أحمد بن 
محم�د مؤذن باجم�ال رحمه الله وهو من أخص تالميذه إذ ال تك�اد تخلو صفحة من صفحات 

الكتاب من فتاوى وفائدة ألحمد مؤذن.
وهذا الجمُع عادٌة حميدٌة لدى طالب العلم مع ش�يوِخهم منذ الِقَدم، وال يعرف الفضَل ألهل 
الفض�ل إال أهُله. ولو فس�ح الله ل�ه في الُعمر وعاش إلى طباعة ه�ذا المجموع ألطلَق على هذا 

المجموع »فتاوى مؤذن باجمال« فليس له في هذا الجامع إال الحفظ(.

تعليق وتعقيب
)فليس له في هذا الجامع إال الحفظ(!!!

الله�م إني أعوذ بَك من بخ�س الناس حقوقهم. وأعوذ بالله من استحقار العلماء. وأعوذ بالله 
من هضم حق السادة األشراف بني علوي األكابر األئمة الفحول، الكرام األصول.

ما هذه العبارة التي تفيض استحقارًا وتقلياًل من شأن الحبيب العالمة طه بن عمر السقاف، وال 
حول وال قوة إال بالله. أهكذا يوصف هذا البحر الخضم بأنه )مجرد جامع(!

أهكذا ُيش�َكر هذا الحبر النبيل، والش�هم الفريد األصيل، الذي ل�واله، ولوال اهتمامه واهتمام 
أسرت�ه النبيل�ة األصيلة الباذخة المج�د، العالية الش�رف، الكريمة المحتد، لما وص�ل إلينا علم 
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الشيخ أحمد مؤذن وال بقية العلماء الذين تضمن ذلك »المجموع« فتاواهم وفوائدهم!.
أهكذا يتنقص من أقدار النبالء السادة الذين مألوا الدنيا علمًا، وسار علمهم شرقًا وغربًا. 

أهكذا يكون شكر الحبيب طه بن عمر الذي قام بواجبه تجاه شيخه الفقيه أحمد مؤذن، وحفظ 
لنا علمه وتراثه!! أكتفي بالحوقلة، وال أقول إال ما قاله الصابرون )إنا لله وإنا إليه راجعون(. 

م لحق السيد العالمة طه بن عمر السقاف. أبرأ إلى الله من هذا االزدراء، والتهضُّ

العبارة السابعة
قال الكاتب: )أما العلماء الحضارمة الذين ورد ذكرهم ونقل عنهم في المجموع هم:

).    أبوبكر بن محمد بافقيه باعلوي
2.    أبوبكر بن أحمد السبتي

3.    أحمد محمد مؤذن باجمال االصبحي
4.    أحمد بن حسين بن عبدالرحمن علوي التريمي قاضي تريم

5.    أحمد محمد بافضل العدني
6.    أحمد بن محمد سراج

7.    أحمد بن الحسين بلفقيه
8.    أحمد بن عبدالرحمن سراج باجمال

9.    أحمد بن عبدالرحيم العمودي
0).             أحمد بن سعد الشحري

)).             أحمد بن ابي بكر باحفص
2).             أحمد بن عمر عيديد حاكم تريم

3).             أحمد بن عبدالله بن عمر باشراحيل الغريب
4).             أحمد بن علي بابحير

5).             إسماعيل بن محمد بن عمر الحباني
6).             زين بن عبدالرحمن الكندي

7).             عبدالله بن أحمد بازرعة الدوعني
8).             عبدالوهاب بن عمر بن عبدالله بن سمير

9).             عبدالرحمن باحاتم
20.             عبدالله بن عبدالقادر باحاج

)2.             عبدالله بن عبدالرحمن سراج باجمال
22.             عبدالله بن عمر باجمال
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23.             عبدالقادر بن أحمد الحباني
24.             علي بن عمر باعقبة

25.             عثمان بن محمد العمودي
26.             عبدالرحمن بن شعيب

27.             سالم بن عبدالله باحميد
28.             سالم بن عبدالرحمن باصهي

29.             عمر بن عبدالله الشبامي
30.             محمد بن أحمد باحميش

)3.             محمد بن أبي بكر عباد
32.             محمد بن عمر بحرق

33.             عبدالله بن أحمد بامزروع
34.             عبدالرحمن بن أحمد حنبل بارجاء

35.             عبدالله بن أحمد بامخرمة 
36.             عبدالله بن عمر بامخرمة

37.             عبدالرحمن بن علي بن حسان
38.             عبدالله بن أبي بكر الخطيب
39.             عبدالله بن عثمان العمودي

40.             عبدالله بن عبسين
)4.             عمر بن محمد جبيزان ]الصواب: خبيزان، بالخاء المعجمة[.

42.             علي بن علي بايزيد
43.             عبدالله بن عبدالرحمن بلحاج بافضل

44.             محمد بن سليمان باحويرث
45.             عبدالرحمن بن محمد العيدروس

46.             محمد بن سعد باشكيل
47.             محمد بن عمر قضام

48.             محمد بن علي القلعي
49.             محمد بن عمر معلم

وآخرون ليسوا بشهرة هؤالء(.

تعليق وتعقيب
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لق�د كفانا الكاتب إدانة نفس�ه، وهو كمن يس�ير إلى حتف�ه بظلفه! فها هو لم يس�تطع أن يخفي 
حقيق�ة أن »المجم�وع« ليس خاصًا بفتاوى الش�يخ أحمد مؤذن باجمال. ب�ل هو قاموس فوائد، 
ودست�ور فتاوى حضرمية، لئن كان للش�يخ أحم�د مؤذن منها النصيب الوافر، إال أنها اش�تملت 
على فتاوى غرر، لعلماء أكابر كثير منهم من معاصريه. هاهي القائمة تش�مل خمس�ين إال واحدًا 
م�ن فقهاء حضرموت األفذاذ. رحمه�م الله تعالى ونفع بعلومهم. فكي�ف يجرؤ ويزعم أن هذا 

ى افتِئاتًا على الحقيقة! الكتاب ما هو إال )فتاوى أحمد مؤذن( على حّد زعمه! أليس هذا يسمَّ

العبارة الثامنة
ق�ال الكاتب: )أما الكتب والمصادر الحضرمية التي ورد ذكرها في المجموع ونقل عنها(. ثم 
أورد أسماء )2 كتابًا، وعّقبها بقوله: )إنها لكارثة بحق أن نرى كل هذه األسماء وتلك المؤلفات 

عبارة عن مجرد ذكر في كُتب، وليس لها أثٌر في الواقع الملموس(، انتهى. 

تعليق وتعقيب
هذا كالم من نوع التهويل والمبالغة، وإال فالكتُب التي أورد أسماءها كنُت قد فصلُت ذكَرها، 
واستقصيت مواضعها، ووصفت ما وجدته منها في أطروحتي المطبوعة المسماة »جهود فقهاء 
حضرم�وت في خدمة المذهب الش�افعي« والصادرة سنة 430)ه��/ 2009م. وقد رجع إليها 
العديد من الباحثين في التراث الحضرمي. فهل يعقل أن ش�خصًا مهتمًا مثل هذا الكاتب يجهل 
هذا الكتاب وقد مضى على نش�ره قبل أن يكتب منش�وره بعشر سنوات! وهو متوفر في مكتبات 

حضرموت ساحلها وداخلها منذ صدوره!
 ف�ال أدري ه�ذا التهويل لم�اذا؟ األولى أن يهول الكاتب على تقصيره ف�ي االطالع، وأن يعود 

باللوم على نفسه في عدم تتبعه لألبحاث والكتابات المعاصرة.
وس�وف أس�وق أسماء الكتب الت�ي وردت في المقال، وأتبع كل كتاب بتعليقي عليه مباش�رة، 

ليكون القارئ على بصيرة من األمر، وال يهوله تهويل الكاتب والباحث.
)- السمط الحاوي، لعبدالله أحمد بامزروع.

أقول: مؤلف الكتاب هو العالمة عبدالله بن أحمد بارزعه الدوعني، المتوفى حدود 043)ه�، 
وليس بامزروع ]باذيب، جهود فقهاء: )/0)6 وما بعدها[.

والكت�اب موج�ود وليس مفق�ودًا، كما يزعم الكاتب. وقد حصرت له ست نس�خ خطية، ينظر 
وصفها في كتابي »جهود فقهاء حضرموت«: )/))6-2)6. والكتاب حقق في رسائل علمية 

تمت مناقشة إحداها في جامعة القرآن الكريم بالسودان.
2- حسن النجوى، للعالمة عبدالرحمن بن عمر العمودي.
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أق�ول: اس�م الكتاب تامًا »حس�ن النجوى فيما ألهل اليم�ن من الفتوى«. توفي مؤلفه الش�يخ 
عبدالرحمن العمودي بمكة المكرمة سنة 967ه�. وهو موجود وليس بمفقود والحمدلله.

وق�د وصف�ت الكتاب ف�ي »جهود فقه�اء حضرم�وت«: )/500-)50. وكن�ت وقفت على 
كراس منه يش�تمل على )باب إحياء الموات( منس�وخ في قيدون بطلب ش�يخنا العالمة الش�يخ 
عبدالل�ه الناخب�ي رحمه الله. ثم علمت أن مركز النور بتريم قد عثر على نس�خة كاملة منه، وهي 

بين أحد طلبة العلم من آل العمودي يحققها في رسالة ماجستير. يسر الله ظهورها.
3- مختصر شرح الوسيط، للعالمة أبي بكر بن أحمد السبتي.

أقول: هذا الوصف غير دقيق، واختلط األمر على الكاتب والباحث.
فأما »شرح الوسيط« لحجة اإلسالم الغزالي، فهو للعالمة القاضي محمد بن سعد باشكيل )ت 
حوالي 760ه�(. وقد أش�ار الس�يد عبدالله الحبشي إلى وجود نسخة منه في مكتبة األمبروزيانا 
بإيطالي�ا، ول�م أتمك�ن من الوص�ول إليها حت�ى اآلن. ينظر: باذي�ب، جهود فقه�اء حضرموت: 

.366-365/(
وأما مختصره المسمى »الجامع المحيط في اختصار شرح الوسيط« فهو البن أخت المؤلف، 
العالم�ة رض�ي الدين أبي بكر الس�بتي )ت )76ه�(. وه�و في األمبروزيانا أيضًا كما أش�ار إليه 
األستاذ الحبش�ي في »جامع الش�روح والحواش�ي«: 40/3)2. فإما أن الكتابين موجودان، أو 

اشتبه أحدهما برقم اآلخر .. يسر الله الوصول إليهما ونشرهما.
3- قوارع القلوب، للعالمة عمر بن عبدالله الشبامي.

أق�ول: ه�ذا كتاب مفقود، وهو في التصوف. ومؤلفه الش�يخ العالمة عمر ب�ن عبدالله باجمال 
الشبامي. والد الشيخ محمد بن عمر باجمال )ت 967ه�( دفين بضة بدوعن.

4- فتاوى باشكيل الصغرى والكبرى، لإلمام محمد بن سعد باشكيل.
أقول: للقاضي باش�كيل رحمه الله عدة فتاوى، منها »الكبرى« و»الصغرى«، و»أجوبة مسائل 
الخل�ي«، كله�ا وصفته�ا ف�ي »الجه�ود«: )/366-368. وق�د وقف�ت على »مختص�ر فتاوى 

باشكيل« في مكتبة المسجد النبوي. ووصفتها أيضًا. وهي قيد العمل، يسر الله ظهورها.

5- مختص�ر فت�اوى المزجد، للعالم�ة أحمد بن عبدالرحمن سراج، نقل منها الجامع مس�ائل 
صة. ملخَّ

أق�ول: انف�رد الحبيب طه بن عم�ر بذكر هذا »المختصر« في موضع فريد )ص 40(. وللش�يخ 
أحمد سراج باجمال مؤلفات أخرى، وصفتها في ترجمته ضمن كتابي »جهود فقهاء حضرموت«: 

.59(-590/(
6- فتاوى باصهي، للعالمة سالم بن عبدالرحمن باصهي.
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أقول: »فتاوى الشيخ سالم باصهي« موجودة ومحفوظة والحمدلله. وقفت على نسختين منها، 
إحداهم�ا في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض، واألخرى في بلدنا ش�بام حرسها الله. وهي 
بي�ن يدي طلبة العل�م والباحثين يحققونها في رسائل ماجس�تير بجامعة األحقاف. ينظر وصفها 

في كتابي »الجهود«: )/577-575.
7- فتاوى بن عبسين.

أقول: هذه الفتاوى توجد مفرقة في مصنفات فقهاء حضرموت، ولم نجد لها نسخة تامة. وقد 
وصفتها وذكرت الكتب التي نقلت عنها، ينظر: »جهود فقهاء حضرموت«: )/433.

8- فتاوى بن حسان، لإلمام عبدالرحمن بن علي بن حسان.
أقول: هذه الفتاوى مفقودة، وتوجد عنها نقوالت. ينظر: جهود فقهاء حضرموت: )/384.

9- فتاوى علي بايزيد الدوعنية والشحرية.
أق�ول: أم�ا الفتاوى الش�حرية، فه�ي موج�ودة، ينظر وصفها ف�ي »جهود فقه�اء حضرموت«: 

)/)53-532. وقد طبعت. وأما الشحرية فلم نجد لها نسخة حتى االن.
0)- شرح تراجم البخاري، لإلمام محمد بن أحمد بافضل.

أقول: هذا الكتاب في عداد المفقودات اليوم.
))- الروضة األنيقة والتحفة الحقيقة لإلمام عبدالوهاب بن عمر بن عبدالله بن سمير.

أق�ول: اس�م الكت�اب عل�ى الص�واب »الروض�ة األنيقة في ال�رد على م�ن ال يع�رف المدارك 
الدقيق�ة«، نق�ل عنه الحبيب طه بن عمر في »المجموع« في مواضع عدة: ص 84، 94)، 208، 
3)2، 223-225، 400. وم�ن هذه المواضع يمكن استخراج محتوى البأس به عن الكتاب. 

والمؤلف فقيه من العلماء وال يصل إلى أن يوصف بأنه )إمام(!.
2)- نشر الرضاء في أحاديث المصطفى، عبدالله عمر باجمال.

لم أقف عليه.
3)- نظام الدرر حاشية على اإلرشاد، للعالمة علي بن علي بايزيد في 3 مجلدات أو مجلدين 

كبيرين قال الجامع وعندي الجزء األول منه.
أق�ول: تس�مة هذا الكتاب باسم »نظام ال�درر« وردت في »المجم�وع« )ص )9(. لكن الفقيه 
المؤرخ باسنجلة، تلميذ بايزيد، وكذلك المؤرخ بافقيه في »تاريخ الش�حر« سّمياه »عقد الآللي 
والنك�ت الغوال�ي فيما يتعلق بإرش�اد الحاوي«. ينظ�ر: »جهود فقهاء حضرم�وت«: )/533-

.534
والكتاب موجود بيد أحد سماسرة التراث والمخطوطات، يقع في مجلدين، ونمى إلى علمي 

في سنة 432) تقريبًا أن شخصًا عرضه للبيع بمبلغ كبير )20 ألف ريال سعودي!(.
4)- تحفة الحدائق واألحداق للعالمة عبدالله بن عمر بامخرمة
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أق�ول: ورد ذك�ره في المجم�وع الفقهي آلل الس�قاف )ص9))(، أثناء كالم ع�ن أحكام يوم 
الجمع�ة وم�ا فيه من األعمال المس�نونة، وعبارته على لس�ان العالمة أحمد م�ؤذن باجمال )ت 
070)ه��؟(: »وأطال في الوارِد في ذل�ك اإلماُم الطيُب ابن عبد الله بن عمر )كذا!( مخرمة في 
كتاب�ه »تحف�ة الحدائق واألحداق«، فال يس�ع وصفه هن�ا«، إلخ. وأعتقد أن الناسخ )أو الناش�ر( 
ش�رَد ذهنُه وهو يكتب اسم الفقيه، فخلط بين الطيب بامخرمة )المترجم(، وبين ابن أخيه اإلمام 
الفقي�ه، نظرًا لش�هرة األخير، وكثرة تداول اسمه على األلس�نة، وقد ذهب أستاذنا الحبش�ي إلى 
نس�بته لعب�د الله بن عم�ر بامخرمة، والله أعل�م بالصواب«، انتهى نقال عن كتاب�ي »جهود فقهاء 

حضرموت«: )/)48.
5)- تاريخ باشراحيل.

أق�ول: سيص�در ف�ي األي�ام القريب�ة القادمة ب�إذن الله ذي�ل باش�راحيل على »تاريخ حس�ان«، 
حقق�ه واعتن�ى به األستاذ عبدالله الحبش�ي. وقد فص�ل في مقدمة التحقيق الك�الم على »تاريخ 

باشراحيل«، كما سبق أن تحدث عنه في مقدمة »تاريخ شنبل«.
6)- نبذة في الدرج والدقائق، للشيخ محمد بن محمد بن عبدالرحمن الخطاب.

أق�ول: ه�ذا المؤلف من علماء المالكية، وهو فقيه ليبي، ال دخ�ل له بحضرموت وال فقهائها. 
ولد بمكة ومات في بلده سنة 954ه�. وهو الحطاب )بالحاء المهملة( الرعيني، مؤلف »مواهب 

الجليل في شرح مختصر خليل«.
7)- شرح الوسيط، لإلمام محمد بن سعد باشكيل.

أقول: تقدم ذكره برقم )2).
8)- ذيل طبقات األسنوي، للعالمة عبدالله بن عمر بامخرمة.

أقول: تم بحمدالله الوقوف على أجزاء متفرقة منه.
9)- مطال�ع األن�وار في ب�روج الجمال ببيان الش�جرة والمناقب آلل باجم�ال، ألحمد مؤذن 

باجمال.
أقول: هذا كتاب نادر الوجود، وقد اطلع عليه الس�يد الشلي رحمه الله، ونقل منه 3 تراجم في 
كتاب�ه »عقود الجواهر والدرر«. ينظر: مقدم�ة تحقيق عقود الجواهر، طبعة مركز الملك فيصل: 

)/ 35). وعنه نقل المحبي وغيره.
20- نهاية التحقيق في الخبر المقترن بالتصديق، للعالمة أحمد محمد مؤذن باجمال

أقول: ذكرها الس�يد الحبيب طه الس�قاف في »المجم�وع« )ص 373، و 9)6(، ينظر: جهود 
فقهاء حضرموت: )/658.

)2- مختصر األنوار، لإلمام محمد بن أحمد بافضل.
أقول: هذا الكتاب متوفر في مكتبات حضرموت الخاصة والعامة، وقد حصرت له ست نسخ 
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خطي�ة ف�ي كتابي. ينظر: جه�ود فقهاء حضرم�وت: )/423-424. وهو بين ي�دي طلبة العلم 
يحقق في جامعة حضرموت وجامعة عدن.

الخالص�ة: أن أحد عش�ر كتابا )))( من هذه القائم�ة موجودة والحمدلل�ه، وبعضها مطبوع، 
وبعض يحقق في الجامعات. وبقية الكتب لدينا وصفها، وتعرفنا بفضل الله على محتواها.

فبان بهذا أن قول الكاتب )إنها لكارثة بحق أن نرى كل هذه األسماء وتلك المؤلفات عبارة عن 
مجرد ذكر في كُتب، وليس لها أثٌر في الواقع الملموس(، كالم استهالكي، ال يمت إلى الحقيقة 
بأدنى صلة. وأن كاتبه ليس له معرفة بمظان الكتب التراثية، وال له ش�غل بالبحث والتنقيب كما 

يفهم من عباراته الفضفاضة.

العبارة التاسعة
قال الكاتب: )ثم قال الباحث في نهاية ورقته البحثية: )ضياع المصادر(:

نقل الجامع في المجموع عن أكابر العلماء من أمثال اإلمام  القلعي، وابن حس�ان ، وباش�كيل 
، وابن عبس�ين ، والس�بتي ، وبافضل ، وباش�راحيل ،  وبامخرمة ،  ومؤذن باجمال ، وبن سمير، 
وبام�زروع ، وباحمي�ش ، وبازرع�ة ، وبح�رق ، وحنبل بارجاء ، وباقش�ير  هؤالء أش�هر وهناك 

آخرون ليسوا بشهرة هؤالء وذكرت ألكثرهم كتب في ثنايا المجموع بل أحال على بعضها.
وهناك  أعداد كبيرة غير هؤالء من العلماء على مر العصور فيصف البش�اري في كتابه "احس�ن 
التقاسي�م ص 87 ويق�ول: )بأن  أهل حضرموت لهم في العلم رغبة(. ويقول باحنان في جواهر 
تاري�خ األحق�اف / )33  »إن حضرموت كانت زاخرة بفطاحل العلماء من الفقهاء والمحدثين 
واألدب�اء«. فأهل حضرموت أهل ثقافة وحضارة منذ كان التاريخ وهذه الصفة جعلت الوافدين 
إليها يرغبون في المكوث بها رغم ضنك معيشتها. فقد ذكر الشلي حلول العلويين وقال: )إنهم 
وج�دوا بتري�م من أرب�اب العل�وم واآلداب وأصح�اب الفه�وم واأللباب ماش�غلهم عن األهل 

والوطن( ]أنظر المشرع الروي للشلي )/ 28)[

تعليق وتعقيب
ك�الم ال طائل م�ن ورائه، وال فائدة من سوقه. فهو من باب الذم الذي ظاهره المدح. على حد 
قول القائل: دع المكارم ال ترحل لبغيتها .. فمثل هذا المدح الهزيل في قطر عظيم زاخر بالعلوم 

والعلماء، والفقه والفقهاء، ال يستشهد له بقول البشاري!
وأما ما ذكره الش�لي عن أسالفه األش�راف العظماء، فإنه يصدق على ما كان في سالف العهد 
واألوان، أي في حوالي القرن الرابع الهجري وما تاله. أما بعد ذلك، فقد أش�رقت ش�موس بني 
عل�وي على العراص الحضرمية، وبس�قت أش�جار علومهم فغطت ب�وارف ظاللها سكان ذلك 
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ال�وادي المبارك. ولم يحفظ جلَّ تاريخ هذه الدي�ار ِسواُهم، ولم يقم بواجب الدعوة في واديها 
وناديها إالُهم، فالحمدلله الذي أكرم وادي حضرموت بهذه الساللة السنية الشريفة الطاهرة.

وم�ا كتاب »المجموع« للحبي�ب العالمة القاضي طه بن عمر الصافي الس�قاف، وما حواه من 
عل�وم ومع�ارف، إال ثمرة من ثمرات علوم أولئك الس�ادة األج�الء. والو »المجموع« لما راح 

كاتب المقال وال جاء. ولكن: ال يعرف الفضل ألهله إال ذووه.

العبارة العاشرة
ق�ال الكاتب: )ثم يأتي المقدم للمجموع عبدالله الحبش�ي  ليق�ول: »إن المجموع انفرد بذكر 
فقه�اء ال نعرفه�م إال من�ه وبكتب ن�ادرة لبعضهم لع�ل أكثرها فقدت منذ عص�ر المؤلف أي في 

القرن الحادي عشر«.
وكالم�ه هذا ال يقبل لدى المهتمي�ن بالبحث والتنقيب. ألن في عصر المؤلف المصادر كانت 
موج�ودة ل�دى الجميع ومتداول�ة ��� وإال فما فائدة ذكره�ا واإلحالة عليها إذا ل�م تكن متداولة 
بدليل إن المحبي وهو ش�امي من خارج حضرموت المتوفى ))))ه��  في خالصة األثر ينقل 
ع�ن كت�اب  )مطالع األنوار(  لمؤذن باجمال . وقد يعذر الحبش�ي ذلك أن�ه أتى في وقت متأخر 

جدا عن عصر الجامع وكانت هذه الكتب ومؤلفوها قد أخفيت.

تعليق وتعقيب
ال يزال الكاتب يلف ويدور، ويقلب لنا األمور. وال أدري ما معنى اعتراضه على كالم األستاذ 

الحبشي! كالم الحبشي صحيح مائة بالمائة، وليس عليه أدنى غبار.
])[ أم�ا استش�هاد الكات�ب بصنيع العالم�ة المحبي الدمش�قي )ت ))))ه��( بكونه نقل في 
كتابه »خالصة األثر« عن كتاب الش�يخ أحمد مؤذن باجمال .. فمثل هذا ال يخفى على الباحث 

المبتدئ، فضال عن )الباحث المنقب(.
ولو أن الكاتب كلف نفسه عناء البحث على أصوله، لرجع إلى مقدمة كتاب المحبي »خالصة 
األث�ر«، ليعرف مصادره. ولكني أريحه وأحمل عنه عناء تقليب صفحات المجلد األول، وأنقل 
له قول السيد المحبي: »ثم وقفت في أثناء السنة على ذيل الجمالي محمد الّشلِّي المكي، الذي 
ذّيل به على »النور الس�افر في أخبار القرن العاش�ر« للش�يخ عبد القادر ابن الش�يخ العيدروس. 

و»المشرع الروي في أخبار آل باعلوي« له أيضًا«.
فهاه�ي مصادر المحبي، إنه ناقل عن كتب الس�يد الش�لي المتوفى سن�ة 093)ه�. وهو الذي 
نقل عن »مطالع األنوار« ألحمد مؤذن. فاتضح أن المحبي لم يقف على الكتاب. فبطل استنتاج 
الكاتب، واتضح لنا أن عبارة الحبشي: » أكثرها فقدت منذ عصر المؤلف أي في القرن الحادي 
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عشر«، صحيحة ال غبار عليها، فليوفر الكاتب عتابه ولومه.
]2[ وأما قول الكاتب : )وقد يعذر الحبشي ذلك أنه أتى في وقت متأخر جدا عن عصر الجامع 

وكانت هذه الكتب ومؤلفوها قد أخفيت(.
هذا كالم يقوم على تبني )نظرية المؤامرة(. وهي كما يالحظ القارئ الكريم، فكرة قد استولت 
عل�ى عق�ول كثيرين، لي�س الكاتب هذا فحس�ب. لقد تك�ررت كلمة )أخفيت( ف�ي سطور هذا 
المنش�ور عدة مرات. وهي كلمة فضفاضة، ولو أن الكاتب كان يمتلك الش�جاعة الكافية لصرح 

بالجهة التي يتهمها باإلخفاء. وإذًا لوجد من الجواب، ما يمأل األوطاب.
ال ننكر أن هناك كتبًا تعرضت للتلف، وأن هناك أشخاصًا قاموا عمدًا بإتالف بعض الكتب كما 
روت لن�ا كت�ب التاريخ. ولكن، أن نرمي بالتهم هكذا جزافا، ونعمم وال نخصص، فهذا أمر غير 

مقبول. ويفتح للشر أبوابًا ال تغلق.

العبارة الحادية عشرة
ق�ال الكات�ب: )والناظر في هذا األمر أم�ام خيارين ال ثالث لهما فإم�ا أن يكون هؤالء العلماء 
وتل�ك المص�ادر والمؤلفات التي ذكرت ف�ي المجموع غير حقيقية زعمها م�ن كتب المجموع  
فلم�اذا أت�ى بها؟ وما الغرض والداف�ع من ذكرها؟ وإما أن تكون حقيقي�ة ولكن تعمد إخفاؤها، 
وه�ذا ه�و الرأي الذي نميل إليه ]والكالم كله لصاحب الورق�ة البحثية[ وهو الراجح من وجهة 

نظرنا وكما تؤكده النقوالت الكثيرة.
 منه�ا: م�ا قال�ه  المؤرخ علوي بن طاه�ر الحداد في كتابه جني الش�ماريخ  حيث قال : ) وكان 
شيخنا رحمه الله يقول إن سبب ذهاب تواريخ حضرموت القديمة وانطماسها أن األخالف لما 

رأوا في سيرة األسالف ما ينكرونه منهم اليوم فعمدوا إلى إخفائها وإفنائها (.
وكأن�ه يعن�ي كل كلمة قالها وهذا معن�اه أن األخالف رأوا ما ينكرونه وأخفوا وطمس�وا وأفنوا 
وهنا الزال السؤال مطروحا فمن هم األخالف الذين أضاعوا تواريخ حضرموت وآثار علمائها 

في التاريخ واألنساب والفقه وعلوم العربية وغيرها من المجاالت الحضارية والعلمية؟!!.

تعليق وتعقيب
])[ أما القس�م األول من هذه العبارة، التي تش�تمل على لوم متكرر من الكاتب تجاه صاحب 
»المجم�وع«، فقد سبق الجواب عنه. وهو بدالً من أن يش�كر آل الس�قاف على حفظهم لفتاوى 
فقهاء حضرموت التي لوال تدوينهم وجمعهم لها في هذا الكتاب لضاعت. راح يتهمهم بش�تى 
االتهامات التي هم برآء منها. وأدنى عاقل سيقول: لو أراد آل الس�قاف إخفاء مصنفات وفتاوى 
أولئ�ك الفقه�اء لما أبقوا لها ذك�رًا، وألعدموها أصاًل. فكيف نصدق أنه�م أخفوا أصولها وهم 
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الذين نقلوها لنا؟! هذه مغالطات ال أكثر وال أقل.
وم�ن ي�دري، فق�د نجد في مكتبة خاص�ة يوما ّما ما كن�ا نبحث عنه. وحتى ذل�ك الحين، يبقى 
»المجموع« أعظم مصدر نستقي منه تلك النصوص. فرضي الله عمن جمعه، ومن سطره، ومن 
حفظه، ومن نشره، ومن استفاد منه فشكر، واستفاد واعتبر. وال عزاء لمن ال يشكر الناس، ولمن 

يتهم األبرياء، ولمن يكيل التهم جزافًا لألموات.
إن ه�ذه الفق�رة ومثيالتها لتمثل مخالفة صارخ�ة لقول الله تعالى: ▬والذي�ن جاؤوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا غال للذين آمنوا▬. فماذا نستفيد 

من اتهامات الكاتب إال نشر الغل والحقد!
وسب�ق أن أوضح�ُت أن أكث�ر المصادر الت�ي ذكرها وأورده�ا الحبيب طه موج�ودة، فلتراجع 

الصفحات السابقة.
]2[ لقد حمل الناس عبارة الس�يد علوي بن طاهر الحداد التي في »جنى الش�ماريخ« أكثر مما 
تحتمل. وللجواب على تس�اؤل الكاتب )هم األخالف الذين أضاعوا تواريخ حضرموت وآثار 
علمائها في التاريخ واألنساب، الخ(، أوجهه أن يرجع إلى »جنى الشماريخ« مرة أخرى، ليعرف 
منه قصة إخفاء كتاب الش�يخ الجرو في أنس�اب كندة. وليعلم كيف كان حرص الحبيب العالمة 
أحمد بن حس�ن العط�اس على ذلك الكتاب، وأن أش�خاصًا حاقدين هم الذي�ن أخفوا الكتاب 
وأتلف�وه. ول�و أنه وق�ع بيد الحبيب أحمد بن حس�ن، لحفظ لنا، ولوصلنا كم�ا وصلتنا نصوص 
نادرة عن أنساب أهل حضرموت، لم نجد لها مصدرًا سوى مدونات ذلك السيد العالمة اإلمام 

الجليل .. رحمة الله عليه.

العبارة الثانية عشرة
ق�ال الكات�ب: ) ماهي الكت�ب التي كتب لها البق�اء من تاريخ حضرم�وت: والغريب  أن كتب 
»المناق�ب« م�ن أكث�ر المص�ادر وج�ودا وبقاء  ف�ي حضرم�وت ولم يبق لن�ا من مص�ادر تاريخ 
حضرم�وت إال هذه الكتب المناقبية  والتي منها المش�رع الروي ، والجوهر الش�فاف ، والغرر،  
والعق�د النب�وي ، والنور الس�افر،  وتذكير الناس ، وصلة االه�ل ،  والبركة والخير في مناقب آل 
باقش�ير ،  وكنوز الس�عادة ، وتنوير االغالس ،  وعقود االلماس ،  والبنان المشير ،   ومن أمثالها 
كثي�ر   فلدينا قائمة طويلة وعريضة لس�نا  بص�دد سردها في هذا المقام  وسؤالي عن كتب هؤالء 

العلماء  الضائعة  الفقهية والتاريخية  المحال عليها في المجموع؟«

تعليق وتعقيب
قد أجبنا على سؤاله فيما مضى. 
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وأم�ا استنكار الكاتب بقاء كتب المناقب! فما أجمل تلك الكتب وما أبهاها، وهل يرجى ألمة 
حض�ارة ب�دون تاريخ! كتب التراج�م والمناقب هي م�ادة التاريخ ولبه. ومن أين نس�تقي أخبار 
الرجال إال من كتب المناقب! أما ما فيها من مبالغات وكرامات، فذلك شيء لم تختص به كتب 

الحضارمة، بل هي ظاهرة معروفة في الشرق والغرب والهند والسند، والشمال والجنوب.
والم�ؤرخ الحصي�ف هو من يس�تنطق كتب المناقب، ويس�تخلص منه�ا مادة تاريخي�ة نافعة، 
ويع�رض عن صورة الكرامة إذا لم تكن تمّثل له ش�يئًا ذا ب�ال. وكتب المناقب وسواها ماهي إال 
أوعية للمعلومات. مع أن لدينا من كتب التاريخ والحوادث ما ال يوجد عند غيرنا. فلدينا تاريخ 
ش�نبل، وتاري�خ بافقيه، وتاري�خ باسنجلة، وتاريخ ب�ن حميد، وغيرها. تاري�خ حضرموت تمت 

تغطيته بمصنفات كثيرة. ال أدري لم كل هذا اللوم من الكاتب وكأننا بال تاريخ!

العبارة الثالثة عشرة
قال الكاتب: )ثم يضيف األخ عوض حمدين في ورقته قائاًل: )وسنبقى قليال مع السيد علوي 
ب�ن طاه�ر الحداد حيث يظهر لنا عبثا آخر وهنا في األنس�اب حيث ذكر لنا في الش�امل الش�امل 
396/2 طبعة مركز حضرموت للدراسات والتوثيق والنشر تحقيق د / محمد يسلم عيد النور: 
)وقد سألت شيخنا عن نسب بعض القبائل فأخبرني به فقلت له إنكم ذكرتم في الرسالة أنهم آل 
فالن فقال لي ذلك لقب وضعه لهم سلفنا تفاؤال ونسبهم يعود إلى ما ذكرته لك(. وشيخه الذي 
عناه هو الس�يد أحمد بن حسن العطاس صاحب )السفينة المجموعة( وهي رسالة في األنساب 
الحضرمية فتأمل. ونحن هنا إذ نشكر السيد علوي بن طاهر الحداد على شجاعته األدبية وأمانته 
ف�ي النق�ل وسؤاله الواضح لش�يخه وجواب�ه إال أننا نعتب علي�ه إذ لم يعلق على ه�ذا العبث في 

األنساب. أليس في هذا ظلم للعباد؟

تعليق وتعقيب
ليس في كالم العالمة الحداد، وال جواب شيخه اإلمام العطاس ما يستنكر. وال أدري ماذا فهم 
الكاتب من عبارة الس�يدين الجليلين العالمين العلمين. فاإلمام العطاُس يصرح أنه أورد نس�ب 

أولئك الناس موثقًا في »السفينة«. وأن لقبهم طارئ أطلق عليهم تفاؤالً.
وق�د احت�اط العالمة الحداد ف�ي ذكر أولئ�ك الناس. فكيف يظ�ن الكاتب أن الس�يد العطاس 
أخفى نس�بهم وقد ذكرهم في »الس�فينة« وهي مطبوعة منتش�رة!. عن أي عبث يتكلم؟ وعن أي 
ظلم يتحدث!؟ عجيٌب ليُّ الكاتب أذرعَة النصوص إلى الجهة التي يريد، والتعس�ف في صرف 

فهمها إلى ناحية غير مقصودة!.
إنه نفس المنطق المقلوب الذي ش�نعناه عليه سابقًا. فبدال من أن يش�كر العالمة العطاس على 
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حفظه ألنساب جملة من بيوتات الفضل والقبيلة في حضرموت، راح يلومه ويتهمه. اآلن فهمت 
المثل القائل: عنز ولو طارت!.

إذا محاسني الالَّئي أدل بها     كانت ذُنوبي فقل لي كيف أعتذر!

العبارة الرابعة عشرة
قال الكاتب: )وفي موضع آخر يقول: )وقد ذكر ش�يخنا بعض التعليقات مع تناقضها. وتركها 

كما هي ألن قصده الجمع ال التصحيح والترجيح( ]الشامل 389/2[!! 
ونظن أن هذا سكوت على باطل.

تعليق وتعقيب
الس�كوت على الباطل هو ترك العقيب على هذا الكالم. وإني أجزم أن الكاتب لم يطلع على 

»سفينة األنساب« لإلمام أحمد بن حسن العطاس، وإال لما كتب هذا الهراء.
وتوضيح ذلك:

أن الس�يد العالم�ة علوي بن طاهر الح�داد، يتحدث في هذه العبارة عن منهجية ش�يخه اإلمام 
العط�اس في »سفينة األنس�اب«. وهو منه�ج تاريخي نظيف ونزيه. وذل�ك: أن اإلمام العطاس، 
علي�ه رض�وان الله، ك�ان يتنقل في بل�دان حضرم�وت للصلح بي�ن القبائل، وللدع�وة إلى الله، 
وللتعلي�م والتدري�س. فكان يس�أل عن مدونات أه�ل كل بلد في األنس�اب. فتحصل بعد سنين 
طوال، وجهد كبير، على نصوص تاريخية في غاية الندرة. فبادر إلى نس�خها وجمعها في كتاب 

أطلق عليه »سفينة األنساب«.
ن، فقد أبق�ى تلك النصوص عل�ى ما هي علي�ه، حتى لو كان  وألن�ه ناق�ل مؤتمن، وح�رز مثمَّ
بعضه�ا يناق�ض بعضًا. ومث�ال ذلك ]من طبع�ة األخ د. محمد عبدالنور[: ف�ي )ص 9))( نقال 
ع�ن »بع�ض التعاليق«: آل باعباد من موالي بني أمية. وف�ي )ص )2)( نقال عن »نبذة كنينة« من 
مكتب�ة الش�يخ العمودي: أن آل باعباد بني أمية. فهذا مثال يوض�ح معنى قول العالمة الحداد في 
»الشامل«: » وقد ذكر شيخنا بعض التعليقات مع تناقضها. وتركها كما هي ألن قصده الجمع ال 

التصحيح والترجيح«.
ف�إذا تبي�ن لك صحة هذا المثال، وعرفت معنى العبارة. فس�يتضح لك أن قول الكاتب )ونظن 
أن هذا سكوت على باطل( من باب الظن اآلثم وقد قال تعالى: )إن بعض الظن إثم(. وهذا منه، 

ألنه اتهام باطل، يقوم على فهم خاطئ.
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العبارة الخامسة عشرة
قال الكاتب: )ويقول عن أحد علماء دوعن العالمة عبدالرحمن بن أحمد بن عمر باشيخ فقال 
: )عنده مجموعة من الكتب القديمة عديمة النظر فيها عدد من فتاوى فقهاء حضرموت واليمن 
كفت�اوى بامخرمة ، وباش�راحيل ، وبايزي�د ، والحباني وغيرهم، وقد استعاره�ا بعضهم من ابنه 
الفاضل الش�يخ أحمد ثم أنكره فيها وكتب إلي وأنا بجاوة يش�كو لي عمله وبلغني بعد ذلك أنه 
وقعت بينهما دعوى عند والي دوعن ولم أدر هل ردها إليه أم ال؟!  وكان من الصدف الغريبة أن 
ذلك المس�تعير أو المغير أخبرني وقد اجتمعت به في جاوة أن لديه ثمانية وعش�رين مجلدا من 
فتاوى العلماء فعجبُت كيف وصلت إليه. ثم لم يطل الزمن حتى وصل إلي كتاب الشيخ أحمد 

يشكوه ويطلب مني مراجعته والزمان أبو العجائب الشامل 656/2- 657 ).

تعليق وتعقيب
ال أدري ماذا يريد الكاتب من هذه العبارة؟ والقصة التي أوردها العالمة الحداد في »الش�امل« 

فيها من العبر ما ال مزيد عليه.

العبارة السادسة عشرة
ق�ال الكات�ب: )كانت هذه خالصة حاولن�ا فيها نقل أهم ما في الورق�ة البحثية لألستاذ عوض 
حمدين ونتمنى من نش�رها كامل�ة مع وثائق ذلك المؤتمر العلمي الذي سبق ذكره ليس�تفيد من 

هذه البحوث طلبة العلم وذوي الدراسات العليا والجمهور. والله الموفق(.

تعليق وتعقيب
نحن بانتظار نشر الورقة األصلية. 

وأي�ا م�ا كانت، فه�ذه التعليقاُت كفيل�ٌة أن تجعَل الق�ارَئ الحصيَفَ يتوقَّف فيما سينش�ر باسم 
الكات�ب، ويع�د الع�دة للتفح�ص والق�راءة الناقدة الح�ذرة لما سيق�ف عليه. وليأخذ  من ش�اَء 
تعليقات�ي ه�ذه ويعرضها على مصادر الكاتب، وم�ن أراد أن يحّكم بين األصل والتعقيب فأهال 

به. فما أريد إال الحق والصواَب. 
وأرجو أن ال يحاكمني أحد الى البحث األصلي، فأنا قد بينت أني لم أقف عليه، وإنما اعتمدت 
في تعليقاتي على العرض المنش�ور على الرابط ال�ذي أوردته في مقدمة التعليقات. وليس بيني 
وبي�ن كات�ب البح�ث أو عارض�ه أي معرفة سابقة، ب�ل إني أش�كرهما على إتاح�ة الفرصة لهذا 

التعقيب، وتحريك مياه البحث العلمي، واختالف الرأي ال يفسد للود قضية.
* * *
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وقد انتهيت من التعليق والتعقيب على هذه السطور الساعة الثانية بعد منتصف ليلة االثنين 7) 
ش�عبان 440)ه��، أرجو أن ينفع الله بها من قرأها. وم�ا قصدت إال اإليضاح واالبتعاد بالقارئ 
ع�ن التهوي�ل وبعض المغالطات التي اش�تمل عليها المنش�ور. والله الموفق. ونس�أله تعالى أن 

يهدينا سواء السبيل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
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مقالة المدرسة السلفية في تريم من الموسوعة اليافعية 
ثم تعقيب د. محمد باذيب

http://yafeapedia.net/cat-12/175

المدارس اليافعية السلفية في حضرموت
)- مدرسة تريم:

�م ه�ذه المدرسة األمي�ر عبدالله بن عوض غرامة الُبعس�ي اليافع�ي )ت 255)ه�(، الذي  تزعَّ
تأثر بالدعوة والوهابية وقد ناصرها وناصر حملتها الش�هيرة، ومن أش�هر رواد هذا المدرسة من 

الحضارم:
- الس�يد أبو بكر ب�ن عبدالله الهندوان: وقد اتهمه العلويون أن�ه يحرض عبدالله غرامة ويدفع 

به))).
- السيد علوي بن سّقاف الجفري.

- الشيخ علي بن أحمد باصبرين.
- السيد عبدالله بن حسن بلفقيه، وغيرهم)2).

وق�د كان وص�ول الوهابية إلى تري�م سنة 224)ه� فعاه�دوا األمير عبدالله ب�ن عوض غرامة 
والمقدم عبدالله بن أحمد بن يماني - مقدم آل تميم وطائلة بني ظنة كافة - على أن يكف األذى 
عن بالديهما )تريم وقسم( شرط أن يقوما بنشر ما يريد من الدعوة إلى التوحيد التي القت هوى 

من نفوسهم وقبواًل من خواطرهم)3).
 وك�ان اب�ن غرامة ينكر عل�ى الصوفية بعض الب�دع فوافقته آراء الوهابية، وأكث�ر التعلق بوحيد 
عصره وفريد دهره الذي انتهت إليه رئاسة العلم بتريم العالمة السيد أبي بكر بن عبدالله الهندوان 
)ت 248)ه��( بتريم وجعله قاضًيا للبلد، فاته�م العلويون الهندوان بأنه هو الذي يعلم عبدالله 
ب�ن ع�وض غرامة آراء الوهابية ويحثه على اإللزام بها ومؤاخ�ذة الناس بمقتضاها، فتآمروا على 

قتله مرات)4).
وك�ان األمير عبدالله بن عوض يذهب إلى حلقة العالمة عبدالله بن علي بن ش�هاب في زاوية 
مس�جد )الش�يخ علي( وعند ذهابه يأخذ معه بعض كتب الوهابية ويعطيها السيد عبدالله ويقول 
له: »اقرأ لنا في هذا الكتاب، فيضعه الس�يد علي على فخذه ويس�كت حتى يضجر غرامة ويأخذ 
كتابه وينصرف وال يزيد على قوله: ما تحب أن تقرأ لنا يا شريف عبدالله في هذا الكتاب«)5).
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وكذل�ك له موقف آخر مع العالمة عبدالله بن حس�ين بلفقي�ه بعدما قال له بعض أصحابه: »لو 
ذهب�ت إلى عبدالله بن حس�ين بلفقيه لوافقك أو صارحك بالمخالف�ة، ولكنك ما تقدر إال على 
ابن شهاب وما عنده إال المالينة، ومتى أقرك عبدالله بن حسين بلفقيه ووافقك على هذا الكتاب 
وافقت�ك حضرموت كلها«)6( فانطلق بكتابه إلى مس�جد الس�قاف حيث ي�درس العالمة بلفقيه 
وأعطاه الكتاب وقال له: »اقرأ لنا فيه، فقال له: أّي كتاب هذا؟ قال غرامة: كتاب الش�يخ محمد 
ب�ن عبدالوه�اب، فرماه بقوة وق�ال: نحن وهابية! من جدنا محمد ب�ن عبدالله ال نرى فاعاًل وال 
خالًقا وال رازًقا وال ضاًرا وال نافًعا إال الله سبحانه وتعالى. فنهض غرامة منكسر الخاطر يلتقط 
الكتاب ومضى وهو يقول: بلفقيه فيه هوى، بلفقيه فيه هوى ما يحب أن يقرأ لنا في هذا الكتاب، 
ولما خرج من المس�جد وجد أولئك النفر يضحكون، فزجرهم وندم على فعله، وعرف أنه من 

كيدهم له وتوقف بعدها من الدوران في المدارس بذلك الكتاب«)7).
ويس�تخلص ابن عبيد الل�ه من هذه الحادثة فوائد مهمة منها: تواض�ع غرامة لعلماء تريم، وإذا 
كان�ت هذه معاملته لعبدالله بن حس�ين بلفقي�ه، وهو من المكرمين لدى خصم�ه ابن عبدالقادر 
فم�ا بال�ك بغيره. وكذل�ك دعايته للنحل�ة الوهابية فمنه�ا أن أحمد بن محمد بن علي الحبش�ي 
رت�ّب قراءة في )صحيح البخاري( في مسجد الشيخ حسين وسار على جميع السادة ليحضروا 
فحضروا وقال: »وددت لو أن القراءة كانت في مس�جد باعلوي، لكن أخش�ى أن يش�وش علينا 

عبدالله غرامة بما يورده عليهم من األسئلة أو يأتيهم به من مثل ذلك الكتاب«)8).
وفي رسالة من اإلمام الحس�ن بن صالح البحر الجفري إلى ابن غرامة ما لفظه »وقد بلغنا أنك 

تدعو إلى التوحيد، وأنك على سبيل الرب المجيد«)9).
ومن رسالته اآلتية نعرف قوة دعوته تلك إلى مذهب الش�يخ ابن عبدالوهاب، فقد كتب غرامة 
للس�يد جعف�ر بن عبدالله بن أحمد الس�قاف)0)( وكان يوافق غرامة إلى م�ا يدعو إليه هذا نص 
بعض ما جاء فيها: »من عبدالله بن عوض غرامة ليد األخ في دين الله الشريف جعفر بن عبدالله 
بن أحمد السقاف حفظه الله، وأخصه بالسالم ورحمة الله وبركاته، صدرت من تريم، وال علم 
األخي�ر، وق�د صدر منا كتاب لكم يعلم الل�ه وصلكم أم ال، وأنتم يصلون ن�اس من صنعاء ولم 
يها علماء حضرموت  يص�ل لنا كتاب منكم مذاكرة في الله، والكتب الت�ي صدرتها وذكرت نروِّ
وغيرهم، فنحن كتبنا لهم كتاًبا منا وقلنا لهم قصدنا تجتمعون حيث الش�ريف جعفر، أرسل إلينا 
كتاًبا وفيه مذاكرة في الله على طريقة كتاب الله وسنة رسوله، والذين يجالسون نحن يقرؤون فيه، 
ولما بلغ علماء الس�وء أن فيه توحيد الله وترك األنداد ش�ق عليهم وأوعدونا أنهم با يجتمعون، 
وال اجتمع�وا، وبعد بتَّلناه إلى عند القاضي الش�ريف حس�ين مديح�ج)))( يروّيهم إياه، وقوله 
أن�ه رواّه��م إياه، ونحن لنا ثالثين سنة)2)( ندعيهم لعبادة الل�ه وحده، وترك األنداد ويجوبون 
علين�ا ويقول�ون: إننا با نعاهدك عل�ى الصالة والزكاة والحج والصوم وت�رك المحرمات، وأنت 
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وّح�د وح�دك ونحن بغينا طريق�ة آل باعلوي، فجوبن�ا عليهم ما ذكرتموه ال يص�ح إال بالتوحيد 
والفرائض حق كمثل الصالة، وما يسمّى صالة إال بالطهارة والشرك يفسد العبادة، مثل النجس 
ٌة قد َخَلت(، وذكرت في كتابك رووهم  يفسد الطهارة، وآل باعلوي السابقين نقول فيهم )تلك ُأمَّ
أن ما حد رّواهم، ونحن قد رّويناهم جملة كتب توحيد وترك بيت العنكبوت، أهل علوى وأهل 
حدرى)3)(، وحضرنا في مجامعهم، وذاكرناهم في لله وترك غيره، أشراف وقبائل وأهل البلد 
وهم ش�اق عليهم ذكر أحس�ن الخالقين وحده، واألشراف ليس بغًضا أو سبة عليهم، لحيث أننا 
أبغضناهم في الله الحيث هم المس�تكبرين، ومس�تضعفيننا بعينهم، إن هو على هدى أو ظالل، 
بغوا العابدين معبودين، ومصّرين على كلمة الكفر، وش�اق عليهم كلمة الله هي العليا، فهم من 
األئمة التي ذكرها الله في القرآن كانوا أئمة يدعون إلى النار، وهؤالء يدعون إلى الش�رك، وكل 
مخالفة منهم، وقول الله إن الشياطين يوحون إلى أوليائهم، فهم اللي يوحون، يكتبون إلى الشام 
والهند واليمن والجاوة يكتبون ويس�يرون برجولهم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وكل 
مخالفة في الدين هي من األش�راف والمس�تضعفين يتبعونهم... ثم ق�ال في آخر كتابه:  أأرباب 
متفرق�ون خير من الله الواحد القهار كّل يدعي ش�يخه، ويحلف باسم�ه وفرقوا حضرموت إلى 
ح�وط، والكف�ار مقّرين أن الله يجير وال يجار، وذوال ملقين مجورة لغير الله، والش�يخ المقبور 
ه�و ال�ذي ينفع ويض�ر ويجبر، وسلم لنا على كل من وحّد الله ونف�ى غيره، بتاريخ ) جماد آخر 
سن�ة )25)ه��«)4)(. ومع ه�ذا فقد كان ش�ديد االحت�رام للعلويي�ن وش�ديد المحافظة على 
الصل�وات والجماع�ات وال يت�رك الصالة خلفهم ومن ش�دة محافظته للص�الة يخرج حتى في 

الليالي الباردة)5)).

2- مدرسة خشامر:
كانت خشامر القاعدة التي احتضنت الدعوة السلفية وناصرتها، وكانت بلدة خشامر مالًذا آمنًا 
لطلبة العلم وحملة التغيير، وكان من أشهر روادها: الشيخ عبدالحميد بن قاسم، وابنه يحيى بن 
عبدالحميد، والش�يخ عوض عمر الرباكي، والش�يخ سعيد لحمدي، والسيد أحمد بن جعفر بن 

زين الحبشي وغيرهم)6)).
ففي عام 205)ه� اتصل الش�يخ عبدالحميد بن قاسم بن علي جابر اليافعي باإلمام عبدالعزيز 
ب�ن محمد آل سعود ف�ي الدرعية وأئمة الدعوة الوهابية، وعقد معهم حلًفا يقوم بموجبه الش�يخ 
عبدالحميد المذكور بنشر الدعوة في حضرموت، وزوده اإلمام بمجموعة من الكتب، وبايعهم 
عل�ى نش�ر هذه الدع�وة، والذود عنها بكل قوة، وما إن عاد إلى بلده خش�امر حتى باش�ر الدعوة 

واإلصالح والتجديد مباشرة فعلية، وقد انتشرت هذه الدعوة داخل خشامر حتى عرفوا بها.
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الهوامش
))( الس�قاف: عبدالرحمن بن عبيدالله، تحقيق الفرق بين العامل بعلمه وغيره، تحقيق علوي 

عبدالقادر السقاف، ط)، 2005م، ص72؛ السقاف: إدام القوت..، ص)35.
)2( السقاف: تحقيق الفرق..، ص72.

)3( السقاف: إدام القوت..، ص539- 540.
)4( السقاف: عبدالرحمن بن عبيدالله، معجم بلدان حضرموت المسمى )إدام القوت في ذكر 
بلدان حضرموت(، تحقيق محمد أبوبكر باذيب، محمد مصطفى الخطيب، دار المنهاج للنش�ر 

والتوزيع، بيروت، ط)، 2005م، ص950.
)5( السقاف: عبدالرحمن بن عبيدالله، بضائع التابوت نتف من تاريخ حضرموت، مخطوط، 

ج2، ص96).
)6( السقاف: بضائع..، ج2، ص9)

)7( السقاف: بضائ..، ج2، ص96).
)8( السقاف: بضائع، ج2، ص76).

)9( السقاف: بضائع..، ج2، ص96).
)0)( م�ن أهل بلدة )قس�م( م�ن مؤلفاته )بغية المريد لس�بيل أهل التوحيد(. ينظر: الس�قاف: 

بضائع..، ج2، ص78)، 80).
)))( حسين بن علوي بن عبدالله بن سالم بن حسين بن علوي بن عقيل مديحج، تولى قضاء 
تريم من سنة 224)ه� إلى سنة 263)ه� وهي سنة انتهاء إمارة بن غرامة فعزل نفسه من القضاء 

وسافر إلى جاوة ثم رجع إليها. ينظر: السقاف: بضائع..، ج2، ص80).
)2)( تاريخ الرسالة سنة )25)ه� ومن بدء تعهدهللوهابية وحطه على اإلمارة سنة 224)ه� 

فتقارب ثالثين سنة.
)3)( تطلق لفظة علوى: على أعلى وادي حضرموت، وحدرى على أسفله وهو ما انحدر منه 

وهي المناطق الشرقية.
)4)( السقاف: بضائع..، ج2، ص76)- 77).

)5)( ينظر: السقاف: بضائع..، ج2، ص87).
)6)( مقابلة شخصية مع الوالد سالم محمد بن علي جابر، 80 عاًما، خشامر.
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تعقيٌب على مقال
»المدارس اليافعية السلفية في حضرموت«

بقلم/ د. محمد أبوبكر باذيب

http://batheebcultural.blogspot.com/2019/03/blog-post_24.html?m=1 
  

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصالة والسالم على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومن وااله.

وبع�د؛ فق�د طالعُت صبيحة يوم األربعاء، 3) رجب 440)ه��، الموافق )2 مارس 9)20م، 
مقاالً منشورًا في إحدى مجموعات التواصل االجتماعي عنوانه »المدارس اليافعية السلفية في 
حضرموت«. وبحثُت عن مصدره، فوجدته منش�ورًا على موقع الموسوعة اليافعية، على الرابط 

التالي:
http://yafeapedia.net/cat-12/175

فرأي�ت في ذلك المقال ما ال ينبغي المرور عليه دون التوقف عنده، وإعادة النظر في مصادره، 
ألن بع�ض التص�ورات الت�ي أدل�ى به�ا الكاتب ال تتوف�ق وواقع األع�الم الذين ذكره�م، فإنني 

بحكم معايشتي الطويلة 
وتراجم  تاريخ  لمصادر 
رأي�ت  الحضارم�ة، 
كثيرًا،  تج�اوز  الكات�ب 
أم�ور،  ف�ي  وتمح�ل 
مواض�ع  ف�ي  والتق�ط 
تعط�ي  ال  عب�ارات 

الق�ارئ تصورًا كاماًل للعصر الذي كتب عنه، وال لألعالم الذين ذكرهم. فاستعنت بالله تعالى، 
وفرغ�ت م�ن وقتي بضع لياٍل أرهقني فيها الس�هر، وخرجت بهذه الس�طور، جعلتها تعقيبًا على 

ذلك المقال المنشور.
ث�م تأكدُت أن المقال ما هو إال فصل أو مدخل مس�تٌل م�ن »الموسوعة اليافعية« التي صدرت 
ع�ام 437)ه�، وموضع�ه: في المجلد الثام�ن، المختص بتاريخ )يافع ف�ي حضرموت( الجزء 
ة، مهداة من ناش�رها  )2)(، ص39-34. وف�ي الحقيق�ة إن »الموسوعة اليافعية« عندي منذ مدَّ
األخ العزيز، الشيخ أبي أسامة، محمد بن سالم بن علي جابر، حفظه الله، ومع زحمة المشاغل 
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لم أتفرغ لقراءتها القراءة الفاحصة، وألقيت نظرة عجلى على بعض صفحاتها، واكتفيُت بوضعها 
في صف المراجع الحديثة في تراجم األعالم.

وتل�ك الموسوعة ال ش�ك أنها عمل كبير، بذل�ت فيها جهود، وقام عليه�ا باحثون، وتعبوا في 
تحرير موادها، وتجش�موا الكثير لنش�رها، ولس�ت بالمقلل من أهميتها، أو الطاعن في ش�أنها، 
وإنم�ا هذه مالحظات أردت أن تكون من الناش�ر والباحثين على ب�ال، ليعيدوا النظر في صياغة 

بعض العبارات، ويكتبوا بتصور تام، فالحقيقة بنت البحث.
ا، كتبت على عَجل، أو كتبت عن طريق السماع وعفو  وُربَّ معلومة يجدها القارئ في كتاب مَّ
الخاط�ر، إذا غربلْت وُعرضت على المصادر األصلية، سنجده�ا منافية ومخالفة للتصور الذي 

رأيناها عليه في المرة األولى.
إن مصادر التاريخ عبارة عن أوعية، فيها الحلو وفيها المر، وإذا تطلبنا ترجمة علم من األعالم، 
فعلينا أن نأتي بما له وما عليه بحس�ب ما ورد في المصادر األصلية، وال بأس أن ندرس الوقائع 
الت�ي تناولت�ه بال�ذم ويت�م تناولها بالتحلي�ل والتفصيل لمعرفة ص�دق الخبر من عدم�ه، لكن أن 
تحج�ب تلك األقوال القادحة، أو ينتقى من ك�الم المؤرخين ما فيه مدح فقط وتخفى الجوانب 
األخ�رى الت�ي قيلت فيه، دون أدنى إش�ارة إليها فه�ذا تصرٌف غير سليم، يوج�ب على الناقد أن 

يتوقف عنده ويعرض الصورة كاملة بدون تدخل.
أخي�رًا، فإنني أؤك�د مرًة أخرى، أن هذه المالحظ�ات والتعقبات إنما ه�ي للمذاكرة التاريخية 
حول المعلومات التي وردت في المقال المشار إليه، ودعوة إلعادة النظر في صياغته، ال تسفيهًا 
ل عليَّ  لمش�روع الموسوعة اليافعية، وال تقلياًل من أهميتها، صرحُت بهذا حتى ال يأتي من يتقوَّ
م�ا لم أقله. وألسرتي رضاٌع م�ع بعض البيوت اليافعية، كآل الجْه�َوري سكان ساحة الجهاورة 
بالقطن، وآل بالَغ الله، )إن صّح كونهم من يافع(، وهم بيت كانوا يسكنون وادي بن علي، والله 

يغفر للجميع، ويتوالنا بفضله ورحمته.  
* * *
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المالحظة األولى
قول الكاتب: »المدارس اليافعية السلفية في حضرموت«.

التعليق
])[ تكل�ف كات�ب المنش�ور، وفق�ه الله، في هذه التس�مية، ف�إن الموضوع ال�ذي كتب تحت 
ه�ذا العن�وان ال يحتمل أن يس�مى بالمدرسة البت�ة. ألن مصطلح )المدرسة( بمعن�ى: الجماعة 
ذات األفكار المش�تركة، مصطلٌح حديث. جاء في )المعجم الوسيط( ])/ 280[: )المدرسة: 
مك�اُن الدرس والتعليم. وجماع�ٌة من الفالسفة أو المفكرين أو الباحثين تعتنُق مذهبًا معينًا، أو: 
تقوُل برأي مش�ترٍك، )مج(. ويقال: هو من مدرسة فالٍن، على رأيه ومذهبِه(، انتهى. ]2[ النس�بة 
الس�لفية، ق�ال بعض المعاصرين: الس�لفي هو من اقتدى بالس�نة النبوية بوجهه�ا العام، واقتدى 
بإجماعات السلف، واختار ما بان له أقرب إلى الحّق في خالف السلف. وهذا يقتضي أن مقلدة 
المذاهب األربعة ليس�وا سلفيين، بل الس�لفي هو من يختار العمل بالراجح من األقوال بحسب 

قوة الدليل في الظاهر.
وإذا نظرن�ا إل�ى المعطي�ات التي في البح�ث، ال نجد أي مقوم�ات لمدرسة يافعي�ة أو مدرسة 

سلفية في حضرموت، البتة. وتفصيل ذلك:
)- أمي�ر م�ن يافع، ه�و عبدالله غرامة، المتوفى بتري�م سنة 255)، الذي ق�ام بتأييد ومناصرة 
حرك�ة سياسية دينية وافدة على منطق�ة نفوذه، هي الحركة الوهابية النجدية التي قادها ناجي ابن 

قمال.
2- أش�خاص من بالد وقرى حضرمي�ة متفرقة، صدرت منهم مواقف تعل�ق بها الكاتب فظن 

أنها صادرة عن فكر سلفي! وليس األمر كذلك البتة.
أقول: لو كان عبدالله غرامة هو منظِّر هذه المدرسة، لصحَّ أن يقال إن له مدرسًة فكريًة تنس�ب 
د مؤيِّد لحراٍك  إليه، ولتس�مَّ مثال، المدرسة العبدلية الس�لفية. ولكن األمر ليس كذلك، فهو مجرَّ
سياسي ال أكثر! فكيف ينس�ب إليه ما ال يصحُّ ال تاريخًا وال فكرًا؟ وهل مجرد تأييده يجعُل منه 
سلفيًا؟ هل التسلف يكون بالتأييد السياسي؟ أم التسلف بمعنى اتباع السلف منهجًا ودينًا يكون 
ع�ن نظر ودراسة وتلق للعلم من مصادره، فهل كان غرامة طالب علم؟ وهل تصرفاته تدل على 
أنه كان طالب علم، أو شيَخ علم؟! المعطيات ال تفيد عن شخصيته سوى أنه كان حاكمًا سياسيًا 

فقط.
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المالحظة الثانية
ق�ول الكات�ب: »مدرسة تري�م«. وتقدم معنا آنف�ًا تعريف المدرسة، ولننظر هن�ا، هل يوجد في 

المعطيات شيء من مقومات مصطلح )المدرسة(!
م هذه المدرسة األمير عبدالله بن عوض غرامة الُبعسي اليافعي )ت 255)ه�(،  ثم يقول: »تزعَّ
الذي تأثر بالدعوة والوهابية وقد ناصرها وناصر حملتها الشهيرة، ومن أشهر رواد هذا المدرسة 
م�ن الحض�ارم: الس�يد أبو بكر بن عبدالل�ه الهندوان: وق�د اتهمه العلويون أنه يح�رض عبدالله 
غرامة ويدفع به. السيد علوي بن سّقاف الجفري. الشيخ علي بن أحمد باصبرين. السيد عبدالله 

بن حسن بلفقيه، وغيرهم«.
التعليق

الوقف�ة األولى: ق�ول الكاتب واصف�ًا عبدالله غرامة، بأن�ه »الذي تأثر بالدع�وة والوهابية وقد 
ناصره�ا وناصر حملتها الش�هيرة«. أم�ا المناصرة فأمر مع�روف. ولكن »التأث�ر«، ماهو؟ قرأت 
سيرة عبدالله غرامة مرارًا السيما من كتاب »بضائع التابوت« البن عبيدالله الس�قاف الذي جل 
النص�وص الت�ي في هذا المنش�ور منقول�ة عنه. ليس هناك ما يمكن أن يس�مى »تأث�رًا«، وما كان 

اقتناعه إال من باب السياسة، وقد صرح ابن عبيدالله في مواضع متعددة من كتابه، كما سيأتي.
الوقف�ة الثاني�ة: تش�ير المعطيات إل�ى وجود األمي�ر اليافعي غرام�ة، سابق الذك�ر. والى أربعة 
أش�خاص من علماء حضرموت، أولهم: الس�يد أبوبكر الهندوان، تريمي، توفي سنة 248)ه�. 
ثانيهم: الس�يد علوي بن سقاف الجفري، من تريس، المتوفى بها سنة 273)ه�. ثالثهم: الش�يخ 
عل�ي باصبري�ن، من الخريبة بدوع�ن، المتوفى بجدة سنة 305)ه�. رابعهم: الس�يد عبدالله بن 
حس�ين )وليس بن حسن( بلفقيه، من تريم، المتوفى بها سنة 266)ه�. هؤالء األربعة األعالم، 
كله�م ش�افعية المذهب، وليس�وا سلفية بمعن�ى أنهم يجته�دون وال يقلدون! كم�ا أنهم جميعًا 

أشاعرة، وليسوا سلفية في االعتقاد بمعنى منابذة األشاعرة، كما قد يخيل للقارئ!
فعن أي مدرسة سلفية في تريم يتحدث الكاتب؟!
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التعريف باألعالم الحضارمة األربعة 
الموُصوفين بأنهم رموز المدرسة السلفية اليافعية التريمية

وهن�ا أتوقف، ألعرَف بهؤالء األعالم األربعة، تعريفًا وجي�زًا، وأركز على النقاط التي جعلت 
م�ن هذا الكاتب وغيره يكررون ذكرهم في مصنفاتهم ويتحججون بمواقف أو كلمات صدرت 
منهم، فيجعلون منهم سلفيين معادين لشيوخهم وأسالفهم سواء كانوا من السادة األشراف بني 

علوي أو من سواهم من أعيان الوادي. وسوف أذكرهم مرتبين على الوفيات:
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الشخصية األولى
السيد العالمة أبوبكر بن عبدالله الهندوان )ت ١٢٤8ه�(

هو السيد الشريف، الفقيه العالمة، أبوبكر بن العالمة السيد عبدالله )ت )7))ه�( بن العالمة 
الس�يد أحمد )ت 22))ه�( بن عمر )ت 055)ه�( ب�ن المعلم أحمد )ت بتريم 029)ه�( بن 
عقي�ل )ت بروغ�ة )99ه�( بن محمد بن عبدالله )ت ببر سعد الدين 6)9ه�( بن عمر الهندوان 
)ت بتريم 6)9ه�(، وهو جد السادة آل الهندوان، وهو ابن السيد أحمد بن حسن الورع بن علي 
ب�ن محمد مولى الدويلة، إلى آخر النس�ب المعروف في كتب طبقات آل باعلوي ومش�جراتهم 

الشهيرة ]ينظر: الشاطري، المعجم اللطيف: ص )9)[.
ول�د بتري�م، وتوفي به�ا. كتب في »الش�جرة العلوية« عند اسم�ه: »كان من العلم�اء العاملين، 
والفقهاء المحققين، أهل الزهد والكرم واليقين، المتوكلين، كثير االطالع والحفظ، توفي بتريم 
سنة 248)، وقبر في قبر والده«، اه�. وجاء في ترجمة في كتاب »الروض المزهر« ]ورقة 64/ 
ب[: »شيخنا وحبيبنا، الحبيب أبوبكر بن عبد الله الهندوان. كان جامعًا لجميع العلوم، المنطوق 
منه�ا والمفه�وم، وكان أفقه أهل عص�ره، ويرجعون إليه في الفتاوى، وال أح�د يقدر يخالفه من 
علم�اء وقت�ه. مع زهد في الدني�ا، وتواضع، وعدم مباالة بنفس�ه. يخدم أهل بيت�ه بيده، وال يرى 
نفسه في جميع األمور، ويحب المساكين، ويرحمهم. كان قليل الدنيا وكثيرها عنده قليٌل، ينفق 
ما بيده، وال يدخر لغٍد، والغالب عليه العزلة في بيته في عيديد«، اه�. وفي »عقد اليواقيت« ]ص 

467[: »السيد الفائق على األقران، المشار إليه بالبنان في إيضاح البيان«.
شيوخه: والده الحبيب العالمة عبدالله )ت بتريم )7))ه�(، والحبيب العالمة حامد بن عمر 

حامد )ت 209)ه�(، وغيرهم من أهل عصره.
تالميذه: قال في »عقد اليواقيت«: »أخذ عنه جماعٌة من أشياخنا«، اه�. فمنهم:

)- السيد الشريف، العالمة الحبيب عبدالله بن أبي بكر عيديد )ت 255)ه�(، تخرج بالسيد 
الهندوان، والزمه مالزمة تامة ]عقد اليواقيت: )/)54[.

2- السيد الشريف العالمة الحبيب عبدالله بن حسين بن طاهر )ت 272)ه�(، الذي يلقبه ابن 
عبيدالله السقاف بجبل العبادة، قرأ عليه عدة كتب في الفقه والنحو ]عقد اليواقيت: ص 462[.
3- الس�يد الش�ريف، العالمة الحبيب عبدالله بن علي بن ش�هاب الدين )ت 265)ه�(، قال 
عن�ه: »الحبي�ب العالم�ة، ذو الفهم الوق�اد، الذي له العلم منق�اد، الفخر أبوبك�ر ... قرأت عليه 
غالبًا في ش�رح المنهاج »التحفة« للش�يخ اب�ن حجر، مع فحص وبحث وتدقي�ق وتحقيق، وفي 
»ش�رح الحكم« لباراس، وفي »تيس�ير الوص�ول« للديبع، وأجازني فيما ق�رأه وقرأته عليه. وفي 
كت�ب الحبيب أحمد الهندوان من الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم واألوراد وغير ذلك. 
وحض�ر درسي م�رارًا عديدة، ولم أزل معه ف�ي مذاكرة. وقد تعرض س�ؤاالت ويعرضها علينا، 
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وقد نعلم عليها وال هناك إال علم وحق، رحمه الله رحمة األبرار، وجمعنا الله وإياه في مس�تقر 
رحمته«، ]عقد اليواقيت: )/493-492[.

4- الس�يد الشريف، العالمة الفقيه الحبيب عبدالله بن حسين بلفقيه )ت 266)ه�(، أخذ عن 
السيد الهندوان، ]عقد اليواقيت: )/ 570[. قال في وصفه: »الشيخ الحفيل، الشريف الجليل، 
العالم�ة فخر الدي�ن أبوبكر ... الزمته سنينًا عديدة، واقتبس�ت من علوم�ه فوائد فريدة، وقرأت 
عليه كتبًا مفيدة، من جملتها في فروع الدين: »تحفة المحتاج بشرح المنهاج« للعالمة ابن حجر 
إال قلي�ال منه�ا، وغير ذلك من تفس�ير وحديث وفق�ه وحقائق ورقائ�ق وآالت« ]عقد اليواقيت: 

.]620/(
5- الس�يد الش�ريف، الحبيب العالمة أحمد بن علي الجنيد )ت 275)ه�(، أخذ عنه، وترجم 
ل�ه ف�ي »الروض المزه�ر«، وفيها: أنه صحبه في ح�ج سنة 239)ه�، وأن مفتي الش�افعية بمكة 
الشيخ محمد صالح الريس الزمزمي )ت 244)ه�( أتى لزيارته في محل نزوله، في زاوية اإلمام 

الحداد بمكة ]الروض المزهر: ورقة 65/أ[.
مستنُد من جعل السيد الهندوان سلفيًا

ك�ل من ترجم للس�يد الحبيب أب�ي بكر الهندوان يعتم�د على عبارات وردت ف�ي كتاب )إدام 
القوت( للعالمة ابن عبيدالله السقاف )ت 374)ه�(.

العبارة األولى
في سياق تاريخ بلدة تريس، في أثناء ترجمة الس�يد علوي بن سقاف الجفري )ت 273)ه�(، 
فوصفه ]ص 657[ بأنه: »وهابي قح«! ومناسبة ذكره: مسألة ختم المجالس بالفاتحة التي جرى 
حوله�ا بح�ث وخالف بي�ن الجفري وابن طاهر، وتأيي�د بلفقيه للجفري، قال اب�ن عبيدالله بعد 
كالم: »ومن هذا ومن أخذ الجماعة كلهم عن الس�يد أبي بكر بن عبدالله الهندوان، وهو وهابي 

قح، تبينُت ..«، إلى آخر كالمه.
التعلي�ق: هن�ا وقفة عند قول الس�يد ابن عبيدالله: )الجماعة كله�م(، فال أحد من اآلخذين عن 
الهندوان، ممن ذكروا في السياق المتقدم، سوى بلفقيه، وهذا سبق ذكره في عداد تالميذه. فهذه 
العبارة فيها تهويل من الس�يد ابن عبيدالله رحمه الله. ثم إننا إذا تأملنا القضية، وهو الخالف في 
ق�راءة الفاتح�ة في ختم المجالس نجده أنها مس�ألة فرعي�ًة جدًا، ال يترتب عليه�ا كبير عمل وال 
كبير فائدة، وليست باألمر الذي يجعل منكرها يعد وهابيًا أو سلفيًا!. على أن السيد ابن عبيدالله 
ذهب إلى تأييد القول بسنية الفاتحة، وقد لخص المسألة في كتابه الكبير »بضائع التابوت« ]2/ 

.](22-(2(
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العبارة الثانية
 ف�ي سي�اق تاريخ تري�م الس�ياسي، عند ذك�ر عبدالله عوض غرام�ة )ت 255)ه��(، قال ابن 
ُعبيدالل�ه ]ص 950[: »وك�ان ينكر بطبِع�ه غلوَّ القبورّيي�ن، فوافقته آراء الوّهابّي�ة، وأكثر الّتعّلَق 
بوحي�د عص�ره، وفريد ده�ره، مقّدم الجماعة، وش�يخ الّصناعة، اّل�ذي انتهت إلي�ه رياسة العلم 
بتري�م، العاّلمة الجليل الّس�ّيد أب�ي بكر بن عبدالله الهن�دوان، المتوّفى بتري�م سنة 248). وقد 
اّتهم�ه العلوّيوَن بأّنه هو اّلذي يعّلم عبدالله عوض غرام�ة آراَء الوّهابّية! ويحّثه على اإللزام بها، 
ومؤاخ�ذة النّ�اس بمقتضاها، فتآمروا على قتله، فهرَب إلى بي�ت جبير، ولم يقدر عبد الله غرامة 

على حمايته بتريم؛ ألّنه ال يملكها كّلها«، انتهى كالمه.
التعليق

 ه�ذه العب�ارة احتفل بها بعض الكت�اب والباحثين منهم المعلم في كتاب�ه )القبورية في اليمن، 
حضرم�وت نموذجًا(، وقد ذكر الس�يد الهن�دوان في 3 مواضع من كتابه، وغي�ره. كما لم يحدد 
الس�يد اب�ن عبيدالله مصدره ف�ي الموقف الذي نقله عن الس�يد الهندوان، وق�د راجعُت )العدة 
المفي�دة( فل�م أجد له ذكرًا فيها، ولكن�ي أتأمل أنه اعتمد على عبارة لتلمي�ذه العالمة الجنيد في 
كتابه »الروض المزهر«، فإنه ذكر موقفًا لشيخه الهندوان، وهذه عبارته أنقلها بالحرف عن نسخة 
خطية ]ورقة 65/ب، نس�خة ج. الرياض[، قال: »ووقع عليه امتحاٌن من بعِض يافع، حتى أنهم 
تعرضوا لقتله. والسبُب: أنه لما رأى ولَد عوض غرامة قاَم في األمر الذي قام فيه أوالً من طريق 
التح�دي ]النج�دي![، ظنّ�وا أنه يعّلُمه، حتى زال م�ن البالِد إلى بيت جبير، واعت�زَل. وإذا جاَءه 
عبدالل�ه ع�وض غرامه، قال له: ظننُتَك نحل، وجدُتك ذبِر، رحم�ه الله تعالى ونفعنا به«، انتهى. 

جاء في هامش النسخة: تعليقا على كلمة »ذبِر«: »أي: زنابير«.
ه�ذه عب�ارة الجنيد، فإذا كانت هي مصدر ابن عبيدالله، ف�إن فيها وقفات: ))( فليس في عبارة 
الجني�د أدنى إش�ارة إلى أن الهندوان خاف من العلويين البت�ة! وسياق كالمه يدل على أنه خاف 
م�ن )بع�ض ياف�ع( لتعرضهم لقتله، حيث ظن�وا أن غرامة يتلق�ى تعاليمه من الهن�دوان. )2( أن 
موقف الهندوان من غرامة تغير إلى النقيض، فقد اضطر بس�ببه إلى الخروج من تريم خوفًا على 
نفس�ه، فل�م يقم غرامة بحمايته، وهو ما جعله يقّرُعه ويصف�ه بالذبر أي الدبابير القارصة، بعد أن 

كان يظن أنه نحٌل يجنى منه العسل!.
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وه�ذه صورة المخطوط ليتأمله القارئ ويحكم بنفس�ه، ورحم الله الس�يد اب�ن عبيدالله فلعله 
تعجل القراءة من نسخة سقيمة من كتاب الجنيد، أو أنه كتَب ما كتب من حفظه دون مراجعة 

األصول، وأيا كاَن األمر، فها هو النص بين أيدينا، وهو هذا:

وبع�د مراجعة »بضائع التابوت« وجدت الس�يد ابن عبيدالل�ه ]24/2)-25)[ قد أورد نص 
كالم الجنيد كما هو هنا بالحرف، فدل على أن ما كتبه في موضع آخر من جعل سبب هروبه غير 
م�ا ف�ي هذا الن�ص، أنه كتبه من حفظه، ألنه لو وقف على هذا الخب�ر في مصدر آخر لذكره، ولم 

يذكر سوى »شرح قصيدة مدهر«.
العبارة الثالثة: قول الس�يد ابن عبيدالله في »ادام القوت« ]ص 952[، في سياق أخبار عبدالله 
غرامة، وحادثة مقتل الس�يد سالم عيديد سنة 229)ه�، قال: ».. غير أّن رصاصة أصابت الّسّيد 
سالم عيديد، فس�قط مّيتا مع البارود، وفي اليوم الّثاني أرسل إليهم األمير عبدالله عوض بتعزية 
يقوُل فيها: )إّننا ال نريد ذلك وال نحّبه، وإّنما كان قتله على غير اختيار منَّا، لكّن شؤم أعمالكم، 
والتفاتك�م إل�ى غير الله، وعبادتكم لألموات والقبور، هو اّلذي ج�ّر عليكم المصائب، وسيجرُّ 
عليكم ما هو أعظم( اه�. ويقال: إّن هذه المكاتبة كانت من إنشاء إمام تريم لذلك العهد، المتقّدم 

ذكره، الّسّيد أبي بكر بن عبد الله الهندوان، والله أعلم«، انتهى.
ثم بعد مراجعتي لكتاب »بضائع التابوت« ]2/ 6))[ وجدته لم ينس�ب الرسالة أو المكتوب 
ألحد بعينه. وهذا نص كالمه: »ومن أخباره ]يعني: غرامة[ أنه أرسل بعبيده ألذية أهل المسيلة، 
ولم�ا وصلوه�ا أحجموا، لنفس الس�بب الذي صرفهم ب�ه الله عن الحبيب عبدالل�ه بن عمر بن 
يحيى. وعند انصرافهم عنها التقوا بالس�يد سالم بن أبي بكر عيديد فقتلوه ظلمًا. وكان ذلك كما 
ذك�ره الحبيب أحمد الجنيد في »ش�رحه عل�ى قصيدة مدهر« في سن�ة 229). وفي اليوم الثاني 

أرسل األمير عبدالله عوض بتعزية، يقال إنها من إنشاء بعض العلويين، يقول فيها ...«، الخ.
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التعليق
 مضمون عبارة »البضائع« تختلف عن عبارته في »اإلدام« كثيرًا. وذلك:

)- في اإلدام نسب الرسالة إلى من )يقال( إنه إمام العلويين في تريم الذي لم يكن سوى السيد 
الهندوان. بينما نس�بها في البضائع لبعض العلويين!. و)يقال( عند الفقهاء والمؤرخين: للتبرئ 

وإخالء الذمة، والسيُد ابن عبيدالله فقيٌه، يعرف ماذا يكُتب.
2- أفاد النص أن ابن عبيدالله اعتمد على »شرح قصيدة مدهر« للجنيد، وهذا يعزز المالحظة 

التي سبقت في تفنيد القول بأن الهندوان هرب من عشيرته السادة!.
3- عبارة »اإلدام« ال تفيد إدانة غرامة وعبيده بقتل السيد سالم عيديد، بينما تثبت ذلك وتدين 

عبارة »البضائع«.
وبهذا ينتهي الكالم على السيد الهندوان، وبيان موقفه الذي احتفل به من احتَفل، اعتمادًا على 
عب�ارة )إدام القوت(، وقد كش�فنا النقاب ع�ن مصدرها، وبان األمر على حقيقت�ه. وإنما أطلُت 
ف�ي ترجم�ة الحبيب أبي بكر الهندوان هنا، ألني لم أح�رر ترجمته من قبل، ولم أذكره في كتابي 

»جهود فقهاء حضرموت« نظرًا لعدم وجود تأليف فقهي له، كما هو شرطي في الكتاب.
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الشخصية الثانية
السيد العالمة عبدالله بن حسين بلفقيه )ت ١٢٦٦ه�(

ل�ن أطي�ل ف�ي ترجمته، فق�د ترجمُت ل�ه في كتاب�ي »جهود فقه�اء حضرم�وت« ]2/ 855[، 
وذك�رت فيه من مص�ادر ترجمته، وهي: عق�د اليواقيت: )/ 560؛ عقود ال�آلل: ص257، و: 
منحة الفتاح: ص)9، نيل الوطر: 2/ 78، تاريخ الشعراء: 3/ 89)، األعالم: 4/ 80، مصادر 

الفكر: ص284. فليرجع إليها من أراد.
وأكتف�ي هن�ا ببيان بعض العبارات ال�واردة في ترجمته، وفي بعض مؤلفات�ه، مما يثبت تصوفه 

وأشعريته، وأنه لم يكن سلفيًا أو وهابيًا كما جاء في بعض المراجع.
).      ق�ال تلمي�ذه العالم�ة عي�دروس ب�ن عمر الحبش�ي )ت 4)3)ه�( في »عق�د اليواقيت« 
])/560[: ».. وقرأُت عليه، وألبسني الخرقة الشريفة، ولقنني الذكر«، الخ، وكرر ذكر اإللباس 

وتلقين الذكر في )/562، و)/563، و)/567-566.
2.      وقال ])/563[: »وقال لي: أنَت منا وفينا، صلة متصلة في الدنيا واآلخرة«.

3.      وقال ])/564[ عن حزبه المسمى »الكنز األكبر«: »من واظَب على قراءته أربعين يومًا 
ر«! متواليًة لم يخلَّ بشيء منه، البدَّ أن يحصل له فتٌح ال يقدَّ

4.      وذكر ])/ 564[ أنه كان يزور قبر النبي هود عليه السالم! وطلب من تلميذه الحبشي أن 
ون  يس�لم على النبيِّ هود، وقال له: »اعتذروا لنا عنده، وادعوا لنا، وأنتم محلنا، إذ نحن مس�تمدُّ

منكم«.
5.      وفي ])/566[: ذكر أنه تلقى الطريقة النقشبندية.

ين إليه  6.      وفي ])/576[: توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قائال: »فنسأله سبحانه، مادِّ
أكف الضراعة، متوسلين إليه بأحب أسمائه إليه وبسيد أهل الشفاعة«، الخ.

7.      وفي ])/584[: أورد سندًا عن شيوخه وفيه رجٌل »أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بال واسطة«، ألنه كان يجتمُع به يقظًة.

8.      وف�ي ])/587-588[ نق�ل قوله: »وما م�َدد آل باعلوي إال من بعضهم بعضًا، فكم من 
مشهور في بركة مستور«، الخ.

ه�ذه عب�ارات قليلة منتقاة، وم�ن أراد المزيد فعليه بمصادر ترجمت�ه، وديوانه، فهل يقول بهذه 
األقوال سلفٌي أو وهابي!؟

مستنُد من جعل العالمة بلفقيه سلفيًا
أما كيف جعل الكاتُب، وغيره من الباحثين المعاصرين، هذا الس�يد العالمة الجليل من أعالم 
سلفية حضرموت؟ فهذا مرده أيضًا إلى ما ود عند السيد ابن عبيدالله السقاف في »إدام القوت« 

فعنه صدر من صدر، وعنه نقل من نقل. وفيما يلي ننقل عباراته:
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]١[ العبارة األولى
 ق�ال ف�ي »إدام القوت« ]ص 657[ في سياق كالمه عن مس�ألة الفاتح�ة، التي تقدم ذكرها في 
ترجمة الس�يد الهندوان، ثم عرج على ذكر العالمة الس�يد الحس�ن بن صالح البحر، ثم قال: ».. 
وال يش�ِكُل عل�ى هذا ما في »بغية المسترش�دين« عن فتاوى الحبيب عل�وّي بن سّقاف الجفرّي 
ل؛ ألّنه إّنما يبيُح منه ما ال يوِهم القدَح في الّتوحيد، كما ال يش�ِكُل ما يوجد  هذا من جواز الّتوسُّ
ف�ي بع�ض »مكاتبات« الحبيب عبد الله بن حس�ين بلفقي�ه، مع توهيبه، من اإلنك�ار على بعِض 
دين في ذلك؛ ألّن ذلَك اإلنكار إّنما كان للّتهّور وفرط الغلّو الّلذين اشتّط فيهما الّرجل،  المتش�دِّ

..«، الخ.
التعليق

الس�يد اب�ن عبيدالله وصف العالمة بلفقيه هنا بالقول بالتوهي�ب، وقدمُت قبل هذا إيراد طائفة 
من عباراته وأقواله مما يخالف هذا الوصَف بتاتًا. وعالوة على ما تقدم، فإن السيد ابن عبيدالله 
به!  يثب�ُت هن�ا أن بلفقيه يقول بالتوسل، فنس�َف بذلك كل م�ا يمكن أن يوصف بأن�ه إداناُت توهُّ
وأزي�د: إنن�ا لو ألقينا نظرة عل�ى »ديوانه« لوجدنا قصائ�د عديدة فيها توسالت ب�ل واستغاثات. 

فليراجعه من أراد المزيد.
]٢[ العبارة الثانية

 قال في »إدام القوت« أيضًا ]ص 658[: ».. مع أّن هؤالء ينكرون إنكارًا شديدًا على القبورّيين 
وجّهالهم، حسبما قاله لساُن حالهم الّشيخ عبد الله بن أحمد باسودان، في غير موضع من كتبه، 
ول�م يكون�وا في ذلك بمقّلدين، ب�ل كما قال سّيدي عبدالله بن حس�ين بلفقيه حي�ن رَمى كتاب 
غرامة: )نحن وّهابّيون من أّيام محّمد بن عبدالله صّلى الله عليه وآله وسّلم، اّلذي جاء بتكس�ير 

األوثان، والحنيفّية البيضاء(«.
التعليق

 يريد السيد ابن عبيدالله هنا أن يقول: إن أهله وأسالفه من السادة آل باعلوي، بشهادة العالمة 
بلفقي�ه موح�دون، بريئون من كل ما يصفهم به مخالفوهم، وه�ذه حجة على كل من ادعى أنهم 
عل�ى غير ذلك الوصف م�ن التوحيد الخالص. فع�الَم إذًا ينكرون، وبم�اذا يحتجون؟ فإذا كان 
م�ا نقلت�ه سابقًا من عب�ارات العالمة بلفقيه، تقتض�ي التوحيد الخالَص عند الس�يد ابن عبيدالله، 
فم�ا هناك إذا توه�ٌب، وال مخالفة لطريقة آل باعلوي. وعليه، فإما أن يحكم المخالف أن طريقة 
آل باعل�وي كله�ا سليم�ة من المخالفة وهذا ه�و المطلوُب. أو يحكم بتناقض أقوال الس�يد ابن 
عبيدالله، فيس�قط كل احتجاج احتج به المخالفون الزاعمون توهب بلفقيه أو الهندوان. فليختر 

أيهما شاَء، فالحجة واضحة، والحمدلله.
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]٣[ العبارة الثالثة
 ق�ال ف�ي »إدام القوت« ]ص 952[: »وقد سبقت اإلش�ارة في تريس وغيرها إلى ميل الحبيب 

عبد الله بن حسين بلفقيه إلى بعض آراء الوّهابّية«!

التعليق
 دققنا النظر، وراجعنا العبارات، وقرأنا ما قبل وما بعد، فلم نجد ش�يئًا من اآلراء لدى العالمة 
بلفقيه يس�تحق أن يقال إنه وافق فيه رأي الوهابية!. سوى كونه أيد معاصره العالمة الجفري في 
رده عل�ى الحبي�ب طاهر بن حس�ين )ت )24)ه�( المس�مى »الدالئل الواضح�ة في الرد على 
رسالة الفاتحة«، وهو كتاب ضائٌع وصفه السيُد ابُن عبيدالله بأنَّ مؤلفه العالمَة الجفريَّ ترجم فيه 
يخ محمد بن عبدالوهاب، وأطنَب في الثناء عليهم. قال في »اإلدام«  البن تيمية وابن القيم وللشَّ
]ص 657[: »ولّما اّطلع عليها الحبيب عبد الله بن حسين كتب عليها بخّطه: )علويُّ بن سّقاٍف 
يق�وُل الحقَّ ولو كان مّرا(«، اه�. فهذا هو قص�ارى القول في وصف ابن عبيدالله العالمَة بلفقيه 
ب! فقط ألنه كتب تلك العبارة على ذلك الكتاب المفقود!! وأترك القارئ يحكم بنفسه،  بالتوهُّ
هل هذا مسوٌغ كاٍف ألن يحكم على شخٍص بأنه وهابي!! مع ما تقدم من نقل عباراته المناقضة 

ألدنى المسائل التي يكفر بها المخالف لما في كتاب »التوحيد« أو »كشف الشبهات«!!
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الشخصية الثالثة
السيد العالمة علوي بن سقاف الجفري )ت ١٢٧٣ه�(

لن أطيل في ترجمته، فقد ترجمُت له في كتابي »جهود فقهاء حضرموت« ]2/ 0)9[، وذكرت 
فيه من مصادر ترجمته، وهي: عقد اليواقيت: )/ 688؛ و: منحة الفتاح: ص99، العدة المفيدة: 
2/ 62)، ني�ل الوط�ر: 2/ 05)، فهرس الفه�ارس: 2/ 789، إدام القوت: ص656، الفرائد 

الجوهرية: 3/ 670 )ترجمة: 30))(، مصادر الفكر: ص286. فليرجع إليها من أراد.
وأكتف�ي هن�ا ببيان بعض العبارات ال�واردة في ترجمته، وفي بعض مؤلفات�ه، مما يثبت تصوفه 

وأشعريته، وأنه لم يكن سلفيًا أو وهابيًا كما جاء في بعض المراجع.
).      جاء في »عقد اليواقيت« ])/693[: ذكر مقروءات السيد الجفري على والده، قال: ».. 
فقرأت عليه »التعرف في األصلين والتصوف«، وقرأت عليه »الجواهر والدرر«، وأما كتب القوم 
فأظن أني استوعبُت كتب مش�ايخنا، كالشيخ عبدالله الحداد، و»إيضاح أسرار علوم المقربين«، 

و»روض الرياحين«، وغير ذلك«.
2.      وفي ])/ 693، و)/ 696، و697[ ذكر تلقيه تلقين الذكر عن عدد من شيوخه.

3.      وفي ])/697[ وصف أحد شيوخه بأنه »الغارق في أبحر المكاشفة، واآلخذ من العلوم 
اللدنية بالمشافهة!«. ووصف شيخًا آخر بأنه »الجامع بين علمي الباطن والظاهر«.

4.      وفي ])/702[ ذكر ش�يخه الحس�ن بن صالح البحر، فقال: »أجاز لي، وألبسني الخرقة 
م�رارًا، وأعطان�ي طاقية ملبوسة له«، إلى أن قال: »ختمت به سائر مش�ايخي، ألنه رضي الله عنه 

ختامهم باطنًا وظاهرًا، وقد اجتمع فيه ما تفرق فيهم«، الخ.
فهل يكون سلفيًا وهابيًا من يقرأ على شيوخه »روض الرياحين« لليافعي؟ ومن يعتز باالنتساب 
إل�ى عبدالل�ه الحداد، والعيدروس! هل ه�ذه عبارات رجل يوصف بأنه وهاب�ي سلفي! أم سيد 

منتسب إلى طريق آبائه وأجداده آل باعلوي الشافعية األشاعرة.

مستنُد من جعل العالمة الجفريَّ سلفيًا
عندما نبحث عن مستند القائلين بسلفية السيد الجفري، ال نجد إال »ادام القوت«، وها هو بين 

أيدينا، وتطالعنا العبارات التالية:
العبارة األولى

 ق�ال ف�ي ]ص 656[ في سياق ترجم�ة العالمة الجفري: ».. وكان هو وسّيدي الجدُّ محس�ن 
بن علوّي، أخصَّ تالميذ سّيدنا الحس�ن بن صالح البحر، وكان الحقُّ عنده فوق كّل عاطفة، من 
ذل�ك: أّن بعض الوّهابّية أنَكر على آل حضرم�وت جعلهم ختم المجالس بالفاتحة على الكيفّية 
المعلوم�ة سنّ�ة مّط�ردة، مع أّن�ه ال دليل على ذل�ك، فرّد عليه سّيدن�ا طاهر بن حس�ين برّد خرَج 
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مخرج الخطابة والوعظ، فنقضه الحبيب علوّي بن سّقاف الجفرّي هذا برَسالة سّماها »الّدالئل 
الواضح�ة ف�ي الّرّد عل�ى رسالة الفاتح�ة«، ترَجم فيها البن تيمي�ة، وتلميذه ابن القّيم، وللّش�يخ 

محّمد بن عبد الوّهاب صاحب الّدعوة المشهورة، وأطنب في الّثناء عليهم«، اه�.

التعليق
 ه�ذا هو قصارى القول في سلفية العالمة الجفري! أن�ه أنكر على القائلين بأن ختم المجالس 
بالفاتح�ة سن�ة نبوي�ة؟ وهل يقول بهذا عال�م يخاف ربه! ولي�س هناك ن�ص أو رائحة نص على 

السنية، صدرت من عالم مشهور أو مغمور من علماء حضرموت.
ورسالة الحبيب طاهر بن حس�ين وهي المس�ماة »المقالة الواضحة« بين أيدينا، منها عدة نسخ 
]عددتها في كتابي »جهود فقهاء حضرموت«: 800[، ليس فيها تصريح بالس�نية، غاية األمر أنه 
قال: إنها عادة حس�نة، وأنها من )عمل الس�لف( أي: سلفه من الس�ادة العلويين، وأنها بالطريقة 
المعروفة ليس فيها ما يخالف ظاهر الش�رع. وقد أفاض الس�يد ابن عبيدالله السقاف البحث في 

مسألة ختم المجالس بالفاتحة في »البضائع« وانتهى إلى تأييد ومناصرة القائلين بمشروعيتها.
نعم، العالمة الجفريُّ له أقوال خالف فيها بعض العادات الس�ائدة في بعض بالد حضرموت، 
كصالة القضاء المعروفة في رمضان، وقد اش�تدَّ على القائلين بمش�روعيتها استنادًا إلى حديث 
موض�وع، وكالمه حق ال ريب فيه، فالحديث المزع�وم فيها باطل موضوع، وقد ألف في إبطاله 
علماء منهم عالمة الهند محمد عبدالحي اللكنوي )ت 304)ه�( وكتابه مطبوع. ولعل القارئ 
يتعجُب كثيرًا إذا علم أن السيد ابن عبيدالله له رسالة يؤيد فيها القائلين بمشروعية صالة القضاء! 
وأنه خرجها مخرجًا فقهيًا. مخالفًا في ذلك ما ذهب إليه الس�يد الجفري، فهل سيصبح الس�قاف 

داعية خرافات وبدع اآلن! بموجب مقاييس بعض الناس.

العبارة الثانية
 قال السيد ابن عبيدالله في »اإلدام« ]ص 657[: ».. فعرفت أّن المراد بلفقيه؛ ألّنه هو اّلذي ال 
يحّب مؤّلف »الّدالئل الواضحة«؛ الّتساع شّقة الخالف بينهما في عّدة مسائل فروعّية، تبودلت 

بينهما في بعضها الّردود الاّلذعة من الّطرفين«.

التعليق
 عند السيد ابن عبيدالله تصوراٌت يستغرب منها المدقق لكالمه، فهو هنا يفترض وجوَد عداوة 
بين عالمين متعاصرين، لمجرد وجود ردود علمية جرت بينهما. نعم، قد يكون ذلك متصورًا لو 

أننا لم نقف على نصوص تجعل ذلك الظن، وتلك التصورات تتبدد وتتالشى.
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لنس�تمع إلى كالم العالمة الجف�ري، وهو يذكر معاصره العالمَة بلفقيه ويعده ضمن ش�يوخه، 
وهو الش�يخ الحادي عشر في »ثبته« الذي لخصه تلميذه الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي في 
»العق�د«، قال ]العق�د )/ 697-698[: »ومنهم الس�يد اإلمام، الجامع لمرات�ب أهل الكمال، 
الحائ�ز لوصف�ي الج�الل والجم�ال، العلم المش�هور، والن�ور المنش�ور، عبدالله بن الحس�ين 
بلفقيه. كان هذا الس�يد من العلماء المبرزين، والمتقدمين في حلبة الس�باق مه المصلين. اتفقت 
واجتمعُت به، وذاكرته في مس�ائل من الفقه واألصول، فوجدته بحرًا ال تغيضه الدالء، وبدرًا ال 
يكس�ف نوره الغش�اء. وطلبُت منه اإلجازَة فأجازني كما أجازه مشايخه، بشرط أن أجيزه«، اه�. 

هل يعقل أن يكون هذا كالم رجٍل يصف شخصًا )غير محبوٍب( لديه!
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الشخصية الرابعة
الشيخ علي بن أحمد باصبرين )ت ١٣٠5ه�(

ل�ن أطي�ل ف�ي ترجمته، فق�د ترجمُت ل�ه في كتاب�ي »جهود فقه�اء حضرم�وت« ]2/ 855[، 
وذك�رت في�ه من مصادر ترجمته، وهي: نش�ر الن�ور والزهر »المختصر«: عدة مواضع )حس�ب 
الفه�رس(، إدام القوت: ص307 - ))3، الش�امل: )57؛ تراجم علم�اء جدة من الحضارمة: 

ص36، األعالم: 4/ 260، مصادر الفكر: ص300؛ القالدة: 46).
وأف�رده بالترجمة الباحث األستاذ أن�ور علي باحميش في كتبا سماه »عالمة حضرموت وجدة 
اإلم�ام عل�ي بن أحمد باصبرين، مناقش�ة فكر، تحدي�د انتماء، بيان آراء«، ص�در عن مكتبة تريم 

الحديثة سنة 434)ه�. فليرجع إليها من أراد.
وأكتف�ي هن�ا ببيان بعض العبارات ال�واردة في ترجمته، وفي بعض مؤلفات�ه، مما يثبت تصوفه 

وأشعريته، وأنه لم يكن وهابيًا كما جاء في بعض األبحاث المعاصرة.
)- جاء في مناقبه التي سهل المولى تعالى لي الوقوف على نسختها الفريدة بعد سنين مضت 
م�ن البحث والس�ؤال عنه�ا، وهي من تأليف الش�يخ الفاضل أحم�د بن همام بن عل�ي القناوي 

المصري، رحمه الله.

ج�اء في الفصل األول منها، ذكر طريقته، قال القناوي: »وأما طريقته ومش�ربه، فش�اذلٌي. أخذ 
الطريقة الشاذلية عن األكابر العظام. منهم الشيخ الكامل السيد سليمان المغربي. ومنهم الشيخ 
الجليل الكامل الش�يخ محمد بهي، المدفون بطنطه، بجوار سيدي السيد أحمد البدوي. ومنهم 
الش�يخ الجلي�ل الجامع بين علمي الطريقة والش�ريعة، أبو المحاسن، الس�يد محمد القاوقجي. 
وك�ل منه�م خلفه ف�ي الطريقة الش�اذلية. وغير هؤالء من الس�ادلة الخلفاء الش�اذلية، رضي الله 
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عنهم«.
وهذه صورة النص مصورا عن المخطوط:

2- كل من ترجم له من علماء حضرموت، لم يذكر عنه أنه كان سلفيًا أو وهابيًا، بل تتفق جميع 
المصادر على أنه كان ش�افعيًا أش�عريًا، مش�اركًا في العلوم. وأنه كان فيه حدة في طبعه، وكان ال 
يخ�اف في الله لومة الئم. وكان ش�ديدًا على العامة في ما اعتادوه م�ن الزيارات والمظاهر التي 

فيها مخالفات شرعية.
ولك�ن ه�ذه الصفات ال يلزم منها أن يكون المتصف بها وهابيًا، فهذا العالمة الس�يد علوي بن 
طاه�ر الحداد )ت 382)ه�( أنكر في كتابه »الش�امل في تاريخ حضرم�وت« الكثير من عادات 
زيارة القبور، وذكر أمورًا ال يقرها الشرع وال العرف، فهل أصبح بذلك وهابيًا!. وتقدم نقل كالم 
السيد ابن عبيدالله السقاف على لسان العالمة المفتي عبدالله بن حسين بلفقيه: »نحن وهابيون 

من ..«!
3-ذك�رت في كتابي »جهود فقهاء حضرموت« ]987/2[ كتابًا للش�يخ علي باصبرين عنوانه 
»كنز السعادة في أصول العبادة«، فرغ من تأليفه في 4 جمادى األولى )27)ه�، وقد رأيته ينقل 
فيه عن »ِحَكم الشيخ أبي مدين شعيب التلمساني«، وعن رسالة »قواعد التحقيق لكافة الطريق« 

لشيخه محمد القاوقجي )ت 305)ه�(.
فلو كان الشيخ علي باصبرين وهابيًا كما يقال عنه لما نقل عن هذه المؤلفات التي يرى الوهابية 

ضالل مؤلفيها كما هو معلوم.
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مستنُد من جعل العالمة باصبرين سلفيًا
سأذكر في الس�طور التالية أهم المس�ائل التي اتكأ عليها من ظن أن الش�يخ علي باصبرين كان 
سلفيا وهابيًا، وهو إنما كان فقيها شافعيًا شاذليًا صوفيًا أشعريًا. وال يعني جهره بإنكار المنكرات 
ال�ذي ه�و واج�ب أهل العلم في ك�ل زمان ومك�ان أن يكون م�ن الوهابية، وكأن إنك�ار المنكر 

والصدع بالحق حكر على طائفة من الناس دون أخرى.

المسألة األولى
 أعظ�م م�ا يتكئ عليه من قال بتوهيبه هو ما ورد في رسالته »الجم�ل من المناهي الدينية« التي 
ألفه�ا سن�ة 294)ه��، في بلدته الُقرح�ة، عقب قدومه م�ن مكة في أواخر ش�هر رمضان. وكان 
الذي أش�هرها وكتب عنها ألول مرة هو الش�يخ علي سالم بكير في مقالة له نشرت ضمن كتيب 
بعن�وان »رج�ال وكتب« ]ص 07)-40)[، كم�ا ذكرت في كتابي »جه�ود فقهاء« ]2/)99[، 
وقد نش�رت مس�تقلة سنة 2007م ع�ن مطبعة وحدين بالمكال، بعناية أك�رم عصبان. ونقل عنها 
قبل طبعها المعلم في كتابه »القبورية في اليمن« ]ص )57 وما بعدها[، وأشاد بما ورد في كتاب 

»القبورية« محقق كتاب »تراجم علماء جدة من الحضارمة« للعميري ]ص 36 هامش[.
كم�ا للش�يخ باصبرين رسالة أخ�رى عنوانها »إرش�اد صالح�ي العبيد لتحقي�ق إخالص كلمة 
التوحيد«، ذكرها في المس�ألة التاسعة من  »المهمات الدينية«. وأشار إليها المعلم ]ص )57[، 

وأشاد بها محقق رسالة العميري ]ص 36 هامش[.
بن�اء عل�ى ذينك الكتابين، فقد أش�اد المعلم بالش�يخ علي قائاًل عنه: »كان عام�اًل بعلمه، داعيًا 
إل�ى ماه�و مقتنع به، لم يجُمد على ما كان عليه أهل مصِره وعصره؛ بل دَعا إلى التوحيد، وحذر 
من الش�رِك، وزيَّ�ف الخرافاِت، وح�ارَب المنكراِت؛ ومن أجل ذلك حارب�ه علماء حضرموت 
ونازعوه وحذروا منه«. وقال محقق رسالة العميري: »له مؤلفات في العقيدة السنية الصحيحة، 

ومحاربة للبدع والخرافات والشركيات«.

التعليق
 في كالم الشيخ المعلم مالحظات، أهمها:

])[ ف�ي كالم المعلم إجحاٌف ش�ديد وغم�ط كبير لعلماء حضرم�وت، وتعريض خطير بأنهم 
واقع�ون ف�ي الش�رك والعي�اذ بالل�ه، وما ه�ذا إال ألنه يص�در عن تصور خ�اص ب�ه، وإال فأهل 
حضرم�وت على علم وتوحيد وسنة والحمدلل�ه. وقضية القبب والقبور فيها أخذ ورد وتفصيل 
وتطوي�ل، وقد حذر علماء حضرموت من إفراط العوام ف�ي مظاهر التبرك وفتاواهم ومؤلفاتهم 
فيها نصوص كثيرة. أما رمُي الناس بالكفر والش�رك فهذا مس�لٌك متش�دد متش�نج، حتى الش�يخ 
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باصبرين الذي يشيد به لم يكن كذلك.
]2[ ق�ول المعل�م ]ص 570[: »ومن أجل ذل�ك حاربه علماء حضرم�وت ونازعوه وحذروا 
منه«. هذا قول فيه مغالطة كبيرة، وافتراٌء على الشيخ علي وعلى معاصريه، فلم يحاربه أحد، ولم 
يحذر منه. كيف وكبار تالميذه هم من أكابر وأعيان السادة آل باعلوي، كالحبيب عمر بن حسن 
الحداد )ت 307)ه�( الذي وصفه بأنه »إمام في كل العلوم، حاد الطبِع« حس�ب »إدام القوت« 
]ص 308[. وحدة الطبع هي التي أنكرها الحبيب أحمد بن حسن العطاس بحسب العبارة التي 

في »إدام القوت« ]ص 309-308[.
أما النزاع، فنعم، كان هناَك حراٌك علمي وأخذ ورد بينه وبين بعض فقهاء حضرموت في عصره. 
فمن ذلك: رد السيد العالمة سالم بن محمد الحبشي )ت 329)ه�( المسمى »قرة العين وجالء 
الرين«، رد فيه على الش�يخ باصبرين في بعض مواضع من كتابه »الجمل من المهمات الدينية«، 
ذكرت�ه ف�ي كتابي »جهود فقه�اء حضرم�وت« ])/)99؛ و: )/037)[ وعرفت بمضمون هذا 
ال�رد، وق�د تأدب الحبيب سالم الحبش�ي مع الش�يخ قائال في ديباجة ال�رد: »سمعت نداءك أيها 
الحبي�ب المس�تند، وأجب�ت دعاك أيه�ا الصارخ المسترش�د«، الخ. فهل هذا تحذي�ر أو محاربة 
للش�يخ! أم أن�ه سار على سن�ن أهل العلم في كل عصر، يردون عل�ى بعضهم البعض مع األدب 

واالحترام. لماذا المغالطة؟!
كم�ا رد علي�ه ونازع�ه أكث�ر من واحد ف�ي قضية االعتماد على »ش�جرة األنس�اب« ف�ي إثبات 

العصوبة، وتلك مسألة فقهية بحتة، ال تفيد إنكار الشيخ علي للشجرة العلوية البتة.
]3[ وأما قول الحبيب أحمد المحضار: »بعض الناس قوله وبوله سواء«، التي نقلها الس�قاف 
في »اإلدام« ]ص 0)3[، وقد انتهزها فرصة المعلم فقال ]ص )57، هامش 2[ إنها »تدل على 
مبلغ العنجهية لدى هؤالء الناس«! .. وهذا انتقاء غير محمود من الش�يخ المعلم، ألن الس�قاف 
أورد في الصفحة نفسها التي نقل عنها المعلم ]اإلدام: ص 0)3[ قول الحبيب أحمد المحضار 
في حق الش�يخ عل�ي: ».. وهو مجرب في تجربت�ه، وحريص في أجوبت�ه، وبالله فرض الصالة 
والوضوء، ما أردته بسوء«. أليس في هذا تواضع من الحبيب المحضار، وقَسٌم منه، وهو الورع 
التقي، بأن عبارته السابقة لم يقصد بها الشيخ عليًا .. لماذا سوُء الطوية، والتلصص على القلوب 

والنفوس، واإلعراض عن العبارات الواضحة إلى التحليالت النفسية الفاسدة!!
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ولنق�رأ العب�ارة التالي�ة ف�ي »إدام الق�وت« ]ص ))3[ لنتعرف عل�ى أسل�وب الحبيب أحمد 
المحضار، المعروف بترسله األدبي، وحبه للسجع في كتاباته:

 المسألة الثانية
 مس�ألة النذر للميت، وهي )المس�ألة العش�رون( في »المهمات الدينية«، أوردها المعلم ]ص 
572-573[، ونقلها بنصها. ولكنها لم تعجبه، فأورد عليها مالحظتين، ولكون الشيخ باصبرين 
فقيهًا محققًا، فإنه قيد تكفير الناذر للميت بوجود التعظيم. لكن المعلَم استدرك عليه بقوله ]ص 
573[: »جعل النذر ش�ركًا إن ُوجَد االعتقاد والتعظيُم، هذا فيه قصوٌر. إذ النذر عبادٌة لله تعالى 
وليس كما يفهمه بعض الفقهاء مجرد هبة أو عطية، ولذلك فجعله لهذا المش�هد أو القبر هو في 

حد ذاته قربة وعبادة، وصرف ذلك لغير الله شرك، ولو لم يوجد التعظيم«، إلى آخر كالمه.
التعلي�ق: مس�ألة النذر للمي�ت تناولها فقهاء حضرم�وت بالذكر والتفصيل ف�ي فتاواهم، ومن 
راجع باب النذر في كتب الفتاوى لخرج بحصيلة طيبة. ثم إن هذه المسألة التي احتج بها المعلم 
على سلفية أو وهابية الش�يخ علي باصبرين، ال تس�عفه، ألنها خرجت مخرج الفقهاء، ال مخرج 
المتنطعين كالمعلم الذي حرف العبارة وصرفها عن مراد قائلها. فعجٌب له، يس�تدرك على فقيه 
ش�افعي يس�ير وفق قواعد مذهبه! هذا ال يجوز، وهو تطاول وتسور ومصادرة لعلم ذلك العالم. 

فبطل بهذا احتجاجه من أصله.
ولم�ا أن المعلم لم يجد في الش�يخ عل�ي بغيته فقد ختم ترجمته قائ�ال ]ص 575[: »وقد بقي 
لديه بعض آثار مدرسة حضرموت، لم يس�تطع التخلص منها، وهي قليلة في جانب ما حقق من 

إصابة للحق«! مشكلة احتكار الحق هذه هي معضلة عصرنا ومتطرفيه.

المسألة الثالثة
 مس�ألة »الش�جرة العلوية«. جرت بين الش�يخ علي باصبرين وبين بعض فقهاء عصره نزاع في 
االحتج�اج واالكتف�اء بإثبات عصوبة وارثي�ن بمجرد ثبوتهم ف�ي »الش�جرات« المكتوبة، دون 
�جرات، وال ينكر أصل الش�رف  ث. فهو ال ينكر صحة الشَّ أن يعرفه�م أح�د من أهل بل�د المورِّ
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والس�يادة، وال ينكر اتصال أنس�اب أش�راف حضرم�وت كما توهمه بعض الن�اس. وقد فصلت 
الكالم وذكرت المصنفات التي صنفها الش�يخ علي باصبرين في هذه المس�ألة، وأسماء العلماء 
الذين ناقشوه وردوا عليه، ذكرت ذلك في كتابي »جهود فقهاء حضرموت« ]998/2-)00)[.
وأنق�ل هنا عب�ارة من كتابي المذكور لتوض�ح للقارئ خالصة الك�الم ]000/2)-)00)[: 
»فبان بهذا: أن الش�يخ علي باصبرين بريء ك�ل البراءة مما رماه به القاضي إسماعيل األكوع في 
كتابه »هجر العلم« ]3/ 0)6)[ من أنه شكك في صحة أنساب العلويين في حضرموت. ومن 
أص�رح القرائ�ن في دف�ع هذه التهمة عن الش�يخ علي باصبرين، تس�ميُته ألح�د مصنفاته بعنوان 
»ال�درة اليتيمة في الش�جرة العلوية الفخيم�ة«، كذا وجدته بخطِّه في مقدم�ة كتابه »إعالن نصح 
حكام اإلسالم«، فهل يعقُل أنَّ من يطعن في صحة النس�ب وثبوته )أصاًل( يصُف شجرَة النسب 

بأنها »فخيمة«!
وق�د أكث�ر القاض�ي األكوع من الطعن في أنس�اب كثير م�ن األسر ذات الش�رف النبوي، حتى 
من سادات اليمن األعلى المس�تفيِض ش�رفها وانتماؤها، ولم يختص طعنه بأشراف حضرموت 
وتهام�ة فقط. وقد انبرى له وبّي�ن مزالقه في موسوعته العظيمة »هجر العلم ومعاقله في اليمن«: 
أخونا الباحث الغيور، السيد وضاح بن عبد الباري طاهر األهدل، في كتابه »ضحايا المؤرخين« 

]ص 09) –5))[.
وكتب�ت في هامش »الجه�ود« ]000/2)[ تعليقًا على ذكر القاضي األك�وع: »وتابعه في هذا 
بع�ض الباحثي�ن ممن لم يقفوا عل�ى جلية األمر، ومنه�م: أخونا الباحث الش�يخ طارق سكلوع 
العم�ودي، في كتابه »الخمير المفتوت، معجم المصنفات ال�واردة في إدام القوت« ]ص 89[، 
وقد نبهُته على هذا في رسالة خاّصة بعثتها إليه بعد طبع كتابه الذي أهداني منه نسخة، نسأل الله 

العافية من الطعن في األنساب، ألن شأنها خطير«.
وقد تحدث معي الشيخ العمودي أنه سيعدل هذه العبارة في طبعة أخرى.

أخيرًا، من الش�واهد التاريخية على اعتراف الش�يخ علي باصبرين بش�رف الس�ادة آل باعلوي، 
م�ا جاء ف�ي كتاب »تأنيس الح�واس« للعالمة الس�يد محمد بن أحمد العط�اس )ت 8)3)ه�( 
أن الش�يخ عل�ي باصبرين زار الحبيب صالح بن عبدالله العط�اس )ت 279)ه�(، قال المؤلف 
المذكور: »وقد زاره واتصل به منهم ]يقصد: أهل الُقرحة[ الش�يُخ اإلماُم العالمة عليُّ بن أحمد 
باصبري�ن، قص�ده إلى بل�ده عمد، وسار إل�ى أسفل ال�وادي، وادي عمد. وأرس�ل سيُدنا الوالد 
صال�ٌح ابنَه محمدًا معه، ووصل الش�يُخ إل�ى حريضة، وأعجبته الجهة، جه�ة الوادي وحريضة، 

وأثنى على أهلها خصوصًا بمحبة أهل البيت، وقال: هي طريق موصلة إلى الله«، انتهى.
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المسألة الرابعة
 ومما يتمسك به من يقول بسلفية الشيخ علي باصبرين، رحمه الله، قصة رواها البسام في كتابه 
»علم�اء نج�د خالل ثماني�ة قرون« ]434/5[ عن الش�يخ محمد نصيف، أن الش�يخ عليًا تناول 
الش�يَخ اب�ن عبدالوهاب بكالم في درس�ه، فقام إليه بعد ال�درس طالبان نجدي�ان كانا يحضران 
لدي�ه، وتحدث�ا معه، ثم أحضرا له نس�خًا من مؤلفاته، قال الس�ام: »فدرسها نحو أسبوع، وهو ال 
يأتي للشيخ محمد بذكر ال بمدح وال قدح«، إلى أن قال على لسانه: إنه كان مقلدًا لمشايخه من 
غي�ر اط�الٍع على كتبه، قال: »وأنا أستغف�ر الله تعالى عما قلُت«، إلى آخ�ر الحكاية. وساق هذه 

الحكاية المعتني برسالة العميري في تراجم الحضارم بجدة ]ص 36-37 في الهامش[.

التعليق
 إن اعتناق األفكار، وتبني المنهج، ال يأتي في أسبوع وال في شهر، وهذه القصة منقطعة السند، 
فالشيخ محمد نصيف ولد سنة 302)ه�، أي أنه أدرك سنتين من حياة الشيخ علي، ولكنه أدرك 
ابنه أحمد وذكر في تالميذه. والشيخ أحمد كان صوفيًا قادريًا، وله رسالة مخطوطة دافع فيها عن 

بعض شطحات وردت في قصائد صوفية.
وعلى فرض صحتها، فكان ماذا! هل استغفاره من الطعن في رجل ألمر لم يتبينه يعد انخراطًا 
في سلك أتباعه؟ أو يخرجه عن تصوفه وأش�عريته وشافعيته؟ القضية أكبر من مجرد استغفار أو 
تراجع عن الذم، وتس�طيح األمور واستغفال الرجال أمر ال يليق بالباحثين وأهل العلم، الش�يخ 
علي باصبرين ليس طفاًل تذهب به كلمة وتعود به أخرى. ال هو وال غيره، نحن نستنكر أن يلبس 
الن�اس ثياب�ًا غي�ر ثيابهم، وأن يكتب عنه�م من زاوية واح�دة، تحجب عن الناظري�ن رؤية سائر 

الجوانب المشرقة.

أكتفي بهذه الس�طور في توضيح ش�خصيات األعالم الحضارمة األربعة، الذين جعلهم كاتب 
المق�ال أركان�ًا تش�يد ما سم�اه وأطلق علي�ه )الم�دارس الس�لفية اليافعية في حضرم�وت(، ثم 
خصصهم بكونهم يش�كلون )مدرسة تريم(! فليس األربعة األعالم من الس�لفية، وليس�وا أتباعًا 
لياف�ع، وأص�ال لم توج�د مدرسة يافعية سلفي�ة على أرض الواق�ع، بل هي مج�رد توهم وتعلق 

بمحال، والله الموفق والمعين.
نمضي إلى بقية المالحظات..
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المالحظة الثالثة
ق�ول الكات�ب: »وكان ابن غرامة ينكر عل�ى الصوفية بعض البدع فوافقت�ه آراء الوهابية، وأكثر 
التعل�ق بوحي�د عص�ره وفريد دهره ال�ذي انتهت إليه رئاس�ة العلم بتريم العالمة الس�يد أبي بكر 
ب�ن عبدالل�ه الهندوان )ت 248)ه�( بتريم وجعل�ه قاضًيا للبلد، فاتهم العلوي�ون الهندوان بأنه 
ه�و ال�ذي يعلم عبدالل�ه بن عوض غرام�ة آراء الوهابية ويحثه على اإللزام به�ا ومؤاخذة الناس 
بمقتضاها، فتآمروا على قتله مرات«. واإلحالة هنا على »إدام القوت«: ص 539- 540. وذلك 

في طبعة صنعاء، أما في طبعة دار المنهاج = ص 950. وهذه صورة النص بفصها ونصها:

)- وهذا النص بحرفه نقله المعلم في »القبورية« ]ص 635-636[، وال نجد فيه ذكرًا لتولي 
السيد الهندوان القضاء. فمن أين أتى بها الكاتب؟.

2- تقدم في عرضنا لترجمة السيد الهندوان عدم صحة ما قاله السيد ابن عبيدالله من أنه خرج 
من تريم فرارًا من أهله وعشيرته السادة بني علوي، وإنما خرج بعد تهديد )بعض يافع( له وعدم 

استطاعة غرامة حمايته، وال نعيد الكالم.
فبطلت بهذا هذه الفقرة من فقرات المنشور، وتبين عدم صحتها.
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المالحظة الرابعة
ق�ول الكات�ب: »وكان األمير عبدالله بن ع�وض يذهب إلى حلقة العالم�ة عبدالله بن علي بن 
شهاب في زاوية مسجد )الشيخ علي( وعند ذهابه يأخذ معه بعض كتب الوهابية ويعطيها السيد 
عبدالله ويقول له: »اقرأ لنا في هذا الكتاب، فيضعه السيد علي على فخذه ويسكت حتى يضجر 
غرامة ويأخذ كتابه وينصرف وال يزيد على قوله: ما تحب أن تقرأ لنا يا ش�ريف عبدالله في هذا 
الكت�اب«. اإلحالة: »بضائع التابوت«: مخطوط، ج2، ص96) ]وهو في النس�خة التي رجعت 

إليها: 2/2))[.

التعليق
 ال أدري ه�ل ه�ي منقبة يريد الكاتب أن يثبتها، أم ه�ي مثلبة في حق غرامة، ففعله ال يدل على 
احترامه للعالمة الس�يد عبدالله بن علي بن ش�هاب )ت 265)ه�(، أحد العبادلة الس�بعة فقهاء 
حضرموت في القرن الثالث عش�ر الهجري. وه�ل من احترام العالم أن يحضر عنده من يفرض 
علي�ه ق�راءة أو تدريس كتب غريبة عليه وعلى بلده وعلى المنطق�ة كلها؟ ما الغرض من هذا إال 

فرض وصاية سياسية على أهل العلم. عمومًا، تصور الموقف ال يحتمل التعليق الكثير.
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المالحظة الخامسة
قول الكاتب: »وكذلك له موقف آخر مع العالمة عبدالله بن حس�ين بلفقيه بعدما قال له بعض 
أصحاب�ه: »لو ذهبت إلى عبدالله بن حس�ين بلفقيه لوافقك أو صارح�ك بالمخالفة، ولكنك ما 
تق�در إال على ابن ش�هاب وم�ا عنده إال المالينة، ومتى أقرك عبدالله بن حس�ين بلفقيه ووافقك 

على هذا الكتاب وافقتك حضرموت كلها.
فانطلق بكتابه إلى مس�جد الس�قاف حيث يدرس العالمة بلفقيه وأعطاه الكتاب وقال له: »اقرأ 
لن�ا في�ه، فق�ال له: أّي كتاب هذا؟ ق�ال غرامة: كتاب الش�يخ محمد بن عبدالوه�اب، فرماه بقوة 
وقال: نحن وهابية من جدنا محمد بن عبدالله، ال نرى فاعاًل وال خالًقا وال رازًقا وال ضاًرا وال 
نافًع�ا إال الله سبحانه وتعالى. فنهض غرامة منكس�ر الخاطر يلتق�ط الكتاب ومضى وهو يقول: 
بلفقي�ه في�ه هوى، بلفقيه فيه هوى، ما يحب أن يقرأ لنا في هذا الكتاب. ولما خرج من المس�جد 
وج�د أولئك النفر يضحكون، فزجرهم وندم على فعله، وعرف أنه من كيدهم له وتوقف بعدها 
وران في المداِرس بذلك الكتاب«. أحال الكاتب هنا على: »بضائع التابوت«: مخطوط،   من الدَّ

ج2، ص96) ]وفي النسخة التي رجعت إليها: 2/ 2))-3))[.

التعليق
 عب�ارة الكاتب توحي بأنه ينقل بالن�ص من »بضائع التابوت«، ولما رجعت إليه وجدت بعض 

اختالف في ألفاظه، البد من ذكرها، وهي:
)- ق�ال الكات�ب: »وكذلك له موقف آخر م�ع العالمة عبدالله بن حس�ين بلفقيه بعدما قال له 
بع�ض أصحابه: »لو ذهبت إلى عبدالله بن حس�ين بلفقيه لوافق�ك أو صارحك بالمخالفة، ..«. 
أقول: النص مطابق إال في قوله )بعض أصحابه( فهي في »البضائع«: »بعض أصحابه من أنذال 

الحاكة«!
2- ق�ول الكات�ب ف�ي أثناء الس�ياق: »ولما خرج من المس�جد وجد أولئك النف�ر يضحكون، 
فزجره�م«. أقول: عبارة »البضائع«: »ولما خرج من المس�جد ألف�ى أولئك الحاكة يضحكون، 

..«، الخ.
3- هناك عبارة في »البضائع« تقدم قبل سياق أخبار غرامة السابقة، في إيرادنا إياُه توضيح مفيد، 
ق�ال الس�يد ابن عبيدالل�ه ]6/2))[: »وقد سبق ... أن�ه تعهد للنجديين بالدعاي�ة إلى مذهبهم، 

والتلزم به، وحصلت منه مساعدات كبيرة البن قمله«، الخ.
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المالحظة السادسة
ق�ول الكات�ب: »ويس�تخلص ابن عبيد الله م�ن هذه الحادث�ة فوائد مهمة منه�ا: تواضع غرامة 
لعلماء تريم، وإذا كانت هذه معاملته لعبدالله بن حسين بلفقيه، وهو من المكرمين لدى خصمه 

ابن عبدالقادر فما بالك بغيره. وكذلك دعايته للنحلة الوهابية فمنها:
أن أحم�د ب�ن محمد بن علي الحبش�ي رت�ّب قراءة في )صحيح البخاري( في مس�جد الش�يخ 
حسين وسار على جميع السادة ليحضروا فحضروا وقال: »وددت لو أن القراءة كانت في مسجد 
باعلوي، لكن أخشى أن يشوش علينا عبدالله غرامة بما يورده عليهم من األسئلة أو يأتيهم به من 

مثل ذلك الكتاب«.

التعليق
 هاهنا وقفات:
الوقفة األولى: 

أح�ال الكاتب في الهامش )8( على »بضائع التابوت« ]ج2، ص76)[. بينما هو في النس�خة 
الت�ي رجعت إليه�ا: ]7/2))[. ثم إن إحالة الكاتب على الصفحة 76)، غريب جدًا! ألن خبر 
الق�راءة ف�ي مس�جد باعلوي، جاء بعد قصة غرامة مع الس�يد بلفقيه بتس�عة أسط�ر فقط! وكانت 
اإلحال�ُة الس�ابقة إل�ى ]ص 96)[ واآلن إلى ]ص 76)[!! كيف هذا؟ خبر في الصفحة نفس�ها 

يحال إلى ما قبل عشرين صفحة!!
الوقفة الثانية:

ق�ول الكات�ب: »أن أحمد بن محمد بن علي الحبش�ي رت�ّب قراءة ف�ي )صحيح البخاري( في 
مس�جد الشيخ حسين وسار على جميع الس�ادة ليحضروا فحضروا وقال: »وددت لو أن القراءة 
كان�ت في مس�جد باعلوي، لكن أخش�ى أن يش�وش علينا عبدالل�ه غرامة بما ي�ورده عليهم من 

األسئلة أو يأتيهم به من مثل ذلك الكتاب«، انتهى كالمه.
وأقول:

أوال:   الس�يد الحبش�ي هو أحمد بن محمد بن عبدالله الحبش�ي، جده عبدالله، وليس )علي( 
كما وقع للكاتب. وهو من األعالم األجالء، توفي في مدينة جامبي بأرض جاوة سنة 238)ه�، 
ترجمت له في »جهود فقهاء حضرموت« ]788/2-790[، ونقلتها عني دار المنهاج ووضعتها 
ف�ي مقدم�ة كتاب »النصيحة في الص�الة الصحيحة« تأليف الحبيب أحمد ب�ن محمد المذكور، 

والحمدلله.
ثاني�ًا: ك�الم الحبش�ي المتعلق بخش�يته من غرام�ة أورده الكاتب به�ذا الن�ص: »وددُت لو أن 
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القراءة كانت في مس�جد باعلوي، لكن أخش�ى أن يش�وش علينا عبدالله غرامة بما يورده عليهم 
من األسئلة أو يأتيهم به من مثل ذلك الكتاب«.

)- بينم�ا عب�ارة »بضائع التاب�وت« ]7/2))[: »وددت أن القراءة كانت في مس�جد باعلوي، 
ولكن أخش�ى أن يش�وش علينا عبدالله غرامة، اه�. وما أظن تشويش�ه إال بما لعله يورده عليهم 

من األسئلة، أو ما يأتيهم به من مثل ذلك الكتاب برسالة من غرامة«.
2- وهذا نص عبارة الجنيد ]ورقة )9/أ[: »وددُت قراءة »البخاري« في مسجد آل أبي علوي، 

ش علينا«. لكني خاشي بن غرامة يحُضر يشوِّ
وأت�رك المقارن�ة للقارئ الحصي�ف، وأكتفي بالق�ول: إن التاريخ نقل، والنص�وص التاريخية 
حس�اسة، ينبغي نقلها بنصها من مصدرها، ألن نقله�ا بالمعنى ينبني عليه فهم وتحليل، فلو كان 

النص صحيحًا لجاءت التحليالت صحيحة، والعكس بالعكس.
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المالحظة السادسة
ق�ال الكاتب: »وفي رسالة من اإلمام الحس�ن بن صالح البح�ر الجفري إلى ابن غرامة ما لفظه 

»وقد بلغنا أنك تدعو إلى التوحيد، وأنك على سبيل الرب المجيد«)9).

التعليق
 هاهنا وقفات:

الوقف�ة األولى: أحال الكاتب ف�ي الهامش )9( إلى »بضائع التاب�وت« ]ج2، ص96)[، بينما 
الموض�ع في النس�خة التي رجعت إليها ]29/2)[. فهو بع�د الموضع الذي فيه قصة غرامة مع 

بلفقيه وعبارة الحبشي في قراءة الحديث .. باثني عشر صفحة ال غير.
الوقف�ة الثاني�ة: يوحي صنيُع الكاتب بما اقتبس�ه من رسالة العالمة البحر أن�ه يثني على غرامة، 
وه�ذا غي�ر َصحيح. ف�إن الرسالة ش�ديدة اللهجة للغاية، وكله�ا تقريٌع ولوم وتخوي�ف لعبدالله 
غرام�ة عل�ى الظلم الواقع منه على الرعية، وهذا نص الرسالة نقال عن »مجموع مكاتبات اإلمام 

البحر« ]2/)87-874[، وهي بنصها وفصها في »بضائع التابوت« ]29/2)-30)[.
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وم�ن باب التأكيد على موقف العالمة الحبيب حس�ن بن صالح البح�ر من غرامة، ومن عموم 
الطوائ�ف اليافعية، فهذا نص آخر من »مجموع اإلمام البحر« ]823/2[ من أثناء رسالة وجهها 

العالمة البحر إلى سلطان حيدرآباد، يقول فيها:
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المالحظة السابعة
قول الكاتب عن عبدالله غرامة: »ومن رسالته اآلتية نعرف قوة دعوته تلك إلى مذهب الش�يخ 
ابن عبدالوهاب، فقد كتب غرامة للس�يد جعفر بن عبدالله بن أحمد الس�قاف)0)( وكان يوافق 
غرام�ة إل�ى ما يدعو إليه«. ث�م أورد نص الرسالة، وال أطي�ل بنقلها هنا، فتنظر ف�ي أصل المقال 

الموجود على الرابط.
ثم قال الكاتب: »ومع هذا فقد كان شديد االحترام للعلويين، وشديد المحافظة على الصلوات 
والجماع�ات، وال يت�رك الص�الة خلفهم، ومن ش�دة محافظت�ه للصالة يخرج حتى ف�ي الليالي 

الباردة«)5)).
الهوامش: قال الكاتب في الهامش )0)( معرفًا بالسيد جعفر السقاف: »من أهل بلدة قسم، من 
مؤلفاته: »بغية المريد لس�بيل أهل التوحيد«. ينظر: الس�قاف: بضائع..، ج2، ص78)، 80)«. 

وفي الهامش )5)( ينظر: السقاف: بضائع..، ج2، ص87).

التعليق
 هنا وقفات:

الوقفة األولى:
])[ في عزو الكاتب ترجمة جعفر السقاف إلى »البضائع«، هو كذلك، ولكنه في النسخة التي 
رجع�ت إليه�ا ]20/2)[. وق�د تردد الس�يد ابن عبيدالله في نس�به أوالً، فظن أنه من الس�ادة آل 
باعقيل الس�قاف، ذرية حس�ين طه )آل ش�بام( الذين انتقلوا إلى صنعاء، ثم انتهى إلى الجزم بأنه 
من قسم، بقرينة ورود اسمه في »رسالة« من العالمة عبدالله بن حسين بلفقيه إلى الشيخ رضوان 

بارضوان.
]2[ وع�ن تأليف�ه المذكور، قال الس�يد ابن عبيدالل�ه ]8/2))[: »وأما المكت�وب إليه من آل 
الس�قاف بصنع�اء، وقد رأيت له رسالة فيها ما ال مزيد علي�ه من اإلفراط والتهافت، سماها »بغية 
المريد لسبيل أهل التوحيد«، بعث بها إلى سيدنا علوي بن سقاف الجفري، لسابق معرفة بصنعاء 

أو بحضرموت«، الخ.
الوقف�ة الثانية: ق�ول الكاتب »ومن رسالته اآلتية نعرف قوة دعوته تلك إلى مذهب الش�يخ ابن 
عبدالوه�اب«. أم�ا الرسال�ة فقد أورد اب�ن عبيدالله نصه�ا، ونقلها الكاتب، وه�ذا ال غبار عليه. 

ولكنه نقل النص وسكت، ولم ينقل تعليق ابن عبيدالله على الرسالة، وما قاله في وصفها.
وإلي�ك أيها القارئ كالم الس�يد اب�ن عبيدالله من »البضائ�ع« ]8/2))[، بع�د أن أورد تاريخ 
الرسال�ة وه�و فاتحة جماد آخر سنة )25)، قال: »هذا آخر ذل�ك الكتاب، وقد نقلناه برمته، إال 
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كلمات يسير لم نفهمها، وأغلب الظن أنها مكررة، وهو كتاب عاّمٌي َضعيٌف، لم يشَهدُه أحٌد من 
س عَدم رضاهم، لم�ا فيه من اإلفراِط، على ما سنبينه. وإال  فُح�ول أصحاب�ه العلويين، وكأنه تفرَّ

فقد كان فيهم من يذهُب إلى مثل مَشارب الوهابية، ولكن باعتداٍل«، انتهى.
كم�ا علق الس�يد ابن عبيدالل�ه على »رسالة غرامة« للس�يد جعفر الس�قاف، بقوله ]20/2)[: 
 ، ين م�ن األوَهام، وُس�وء االعتقاد، وعب�ادِة القبور، فأمٌر ينك�رُه الحسُّ »وأم�ا م�ا رَجم ب�ه العلويِّ
بالنس�بة لعلمائه�م وُعقالئه�م. ويكف�ي لتكذيبه في حقِّ أولئ�ك: ما سبَق عن اإلم�ام عبدالله بن 
تي  حسين بلفقيه. وإنني لمن أشدِّ الناس إنكارًا على من يفعل بعض ذلك، وكثيرًا ما أستمدُّ حجَّ

في اإلنكار على المغُروريَن من أقوال السادة العلويين«، إلى آخر كالمه.
الوقفة الثالثة: على قول الكاتب واصفًا غرامة بأنه ».. كان شديد االحترام للعلويين«.

أق�ول: هذا قول ابن عبيدالله، ال ش�ك في�ه، ولكنه جاء بعد كالم طويل ج�دًا، استغرق صفحة 
كامل�ة ]24/2)[ م�ن »البضائع«، وحتى يق�ف القارئ على حقيقة رأي الس�يد ابن عبيدالله في 
عبدالل�ه غرام�ة، فأجدني مضطرًا لنقل كالمه كله بالحرف، ليعلم موقع العبارة المختارة من بين 

سائر الكالم.
قال السيد ابن عبيدالله ]23/2)-24)[: »ثم إن األمير عبدالله غرامة، لم يكن رجمه العلويين 
ه وإفراطِه،، وإن  بتلك الدواهي، إال تزييُن كالم، وتفنٌق لدى المكُتوب إليه، وموافقته له على غلوِّ

لم يُكن عن حقيقة وال خبرة وال معرفة.
أما أوالً: فألنه عامٌي َبسيٌط، ال يعرُف مدلوالِت األلفاظ.

وأما ثانيًا: فألنه ال يمتزج إال بأحد ثالثة: ))( إما عامٌي غاٍل في اعتقاده، فينسِحُب عليه ما ذكره 
الشيخ عبدالله باسودان. وهؤالء يشافِهون األمير بالّطوام، ويقارعونه الحجة، وينازُعونه الكالم، 
ألن�ه كما نقول: لي�ن الجانَب لرعاي�اه، ال يغتِصب الحج�ة بالقوة، وال يصادر جلَس�اءه الكالَم. 
م أن ما عندهم من الغرور والجهل هو  وإنما يكون معهم كأحدهم، وإذا قارعوه بالمَصائب؛ توهَّ
ال�ذي عن�د كثير من علماء العلويين! )2( وإما رجٌل متع�رف، غير أنه امتأل قلبه بضباِب األحقاد 
عل�ى إخوان�ه، فيقارب األمي�ر، ويصّورهم لديه بخ�الف ما هم عليه، وهو يِعينون على أنفِس�هم 
بتْصميمهم على االبتعاد عنه. )3( وإما صاحُب تقَوى وديٍن، كمثِل اآلتي ذكرهم، وهو ال يجُسر 

ه أمامهم بما يجرُح به شيئًا من عواطفهم. أن يتفوَّ
فتعيَّن أنه غير جادٍّ فيما يقول، وإنما يتفنُّق به عند من لعله يبلغه ممن اقتطع لهم على نفسه العهد 
بنشر دعوتهم، أو يرى أن صنيعه ذلك يخرجه عن العهدة التي التزم بها، وهو من أهل الوفاء، غير 

مدافع، ال يخلف وعدًا، وال ينقض عهدًا.
ولقد كان جلس�اؤه يناقش�ونه الحس�اَب في معتقده، وينازعونه ش�ق األبلمة، ويس�فهون رأيه، 
ويقابلون إفراطه بأش�د منه، وال يصبون له القهوة إال بعد الدعوات المختومة بالفاتحة، ش�اء أم 



167

نسخة حتت التعديل

أبى.
ومن المعلوم أن حججهم لن تكون إال قصصًا مموهة، وحكايات مشوهة، من جنس ما ننكره 
على أتباع المتحرش�ين بالوالية، من عش�اق الجاه المنفوخ، والص�الح األجوف. فإنهم يدعون 
لمتبوعيهم ما يصلح إال لجبار السماوات واألرض، وذلك ما يفيُض به قلمي حسرات، ويتقطع 
م�ن نظم�ي ]كلمتين غير واضحتين[ وعب�رات. وهؤالء من أكبر مصائب الدين، وأوثق مس�ائل 

الملحدين. وأنا ال أدافع عنهم:
ال نذوُد الطَّير عن َشجٍر     قد بَلونا المرَّ من ثمِره

وإنما أدافع بالحق عن محبي العلويين وعلمائهم.
ول�و أن�ه صدَق فيما يقول عنهم، إن أرادهم، لما صحت له خلف أحد منهم صالٌة، والحاُل أنه 
ش�ديُد المحافظة على الجماعاِت خلَفهم، حتى في البْرَدين. ولو أنه جدَّ فيما هو بصَدده لحمَل 
عليه بالقوة، إذ ال هوادٍة في دين الله. لكنه لم يُكن إال ش�ديَد االحترام للعلويين، كما عرفَت من 
سُكوته للحبيب عبدالله بن حسين بلفقيه على رْميه لكتابه. وفي إعظاِمه سيدنا الحسن بن صالح 

البحر مع خُشونته له، ما ال يخفى«، انتهى.
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المالحظة الثامنة، وهي األخيرة
ق�ول الكات�ب: »2- مدرسة خش�امر: كانت خش�امر القاعدة الت�ي احتضنت الدعوة الس�لفية 
وناصرتها، وكانت بلدة خش�امر مالًذا آمنًا لطلبة العلم وحملة التغيير، وكان من أش�هر روادها: 
الش�يخ عبدالحميد بن قاسم، وابنه يحيى بن عبدالحميد، والشيخ عوض عمر الرباكي، والشيخ 

سعيد لحمدي، والسيد أحمد بن جعفر بن زين الحبشي وغيرهم. 
ففي عام 205)ه� اتصل الش�يخ عبدالحميد بن قاسم بن علي جابر اليافعي باإلمام عبدالعزيز 
ب�ن محمد آل سعود ف�ي الدرعية وأئمة الدعوة الوهابية، وعقد معهم حلًفا يقوم بموجبه الش�يخ 
عبدالحميد المذكور بنشر الدعوة في حضرموت، وزوده اإلمام بمجموعة من الكتب، وبايعهم 
عل�ى نش�ر هذه الدع�وة، والذود عنها بكل قوة، وما إن عاد إلى بلده خش�امر حتى باش�ر الدعوة 

واإلصالح والتجديد مباشرة فعلية، وقد انتشرت هذه الدعوة داخل خشامر حتى عرفوا بها«. 
التعليق: هنا وقفات أيضًا، كما تقدم:

الوقف�ة األولى: قدمت في المالحظ�ة األولى تعريف المدرسة لغ�ة واصطالحا، وبينت أنه ال 
يصح أن يقال )مدرسة تريم اليافعية الس�لفية( لعدم اكتمال أركانها، فبطلت ماهيتها من األصل، 
ا تحت شعار  والكالم نفسه يقال عن )مدرسة خشامر(. هناك حركة عسكرية أتت امتدادا لنفوٍذ مَّ
ومس�مى ديني، وجدت لها صًدى وقبوالً. فهل هناك رأس لما يس�مى )مدرسة خش�امر( يدور 
عليه أمرها، ويعد مؤسس�ًا لتلك )المدرسة(! فإذا وجد، فمن ش�يوخه، ومن تالميذه؟ وما تأثيره 

في المحيط.
الوقفة الثانية: قول الكاتب: »وكانت بلدة خَش�امر مالًذا آمنًا لطلبة العلم وحملة التغيير، وكان 
ادها: الشيخ عبدالحميد بن قاسم، وابنه يحيى بن عبدالحميد، والشيخ عوض عمر  من أشهر روَّ

الرباكي، والشيخ سعيد لحمدي، والسيد أحمد بن جعفر بن زين الحبشي وغيرهم«.
التعليق: ليت الكاتب ذكر لنا أسماء المدارس التي ظهرت في خشامر، وشيوخها ومخرجاتها. 
فأما األش�خاص الذين ذكرهم، فليس�وا من خريجي خش�امر، ولم يدرسوا فيها ش�يئًا من العلم 
الش�رعي كما يعلم م�ن تراجمهم في »الموسوعة«. أما الش�يخ عبدالحميد وابن�ه، فهما زعيمان 
قبلي�ان، وليس�ا من ش�يوخ العل�م. وأما الش�يخ سعيد، فه�و من القط�ن، وطلب العل�م في تريم 
والمكال، وتولى القضاء في عمان. وأما الس�يد الحبش�ي فقد طلب العلم في بلده حوطة أحمد 

بن زين، ودخل خشامر ألسباب سيأتي ذكرها.
فبطل بهذا قول الكاتب: إن المذكورين »كانوا من أشهر روادها« رواد ماذا؟ هل بمجرد بسبب 
دخول شخص ما إلى بلد لزيارة ولقاء، نطلق عليه أنه من الرواد؟ أو نصنفه محسوبًا على مدرسة 

ال وجود لها أصال؟!
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التعريف باألعالم الموصوفين بأنهم من مدرسة خشامر السلفية
ذك�ر الكات�ب خمس�ًة من أع�الم مدرسة خش�امر بحس�ب كالمه، وق�د وجدُت له�م ذكرًا في 
المص�ادر والمراجع المتوافرة، إال »الش�يخ عوض بن عمر الرباك�ي«، فلم أجد له ترجمة. نعم، 
ف�ي »الموسوع�ة« ]680/8[ ترجم�ة لعلي بن عوض الرباكي، كان عس�كريا ش�ارك في بعض 

األحداث، ودخل تريم سنة 265)ه�.
الشيخ عبدالحميد بن قاسم

)كان حيا سنة ١٢٢٧ه�(
جاء في ترجمته أنه سعيدي من الموسطة، ولد في خشامر، وبها نشأ وترعرع، وتلقى تعليمه في 
كتاتيب القرية ومعلمة ]كذا، ولعلها: ُعلَمة[ مس�جد خش�امر. وأنه سافر إلى نجد سنة 205)ه� 
وأنه كان متحمسًا للدعوة السلفية، إلى آخر ما جاء في الترجمة. وليس فيها ما يدل على مواصلته 

طلب العلم مما يخوله أن يكون )من رواد المدرسة السلفية(.
األم�ر الغريب في ترجمة الش�يخ عبدالحمي�د، أن المعلومة األهم في الترجمة اإلنش�ائية التي 
استغرق�ت صفحتين من »الموسوع�ة« ]8/ 305-306[ هو توثيق رحلته إلى ديار نجد، فليس 
للكات�ب فيه�ا مصدر سوى كتاب »ب�الد األحقاف«، تأليف: سالم الج�رو ]ص 63[. هل يعقل 
أن معلوم�ة مهم�ة كه�ذه ال يجد كاتب ف�ي »موسوعة« لها مص�درًا سوى مؤلَّ�ف معاصر! بينما 
معلوم�ات أق�ل أهمية من هذه نجد لها في هوام�ش الموسوعة توثيقا بذك�ر جملة من المصادر 

مطبوعة ومخطوطة.
ومن باب الفائدة: فهذه المعلومة وردت في مقال شيخنا الشيخ عبدالله الناخبي )ت 428)ه�( 
رحمه الله المنش�ور في »مجلة العرب«، العددين 5 و6 من الس�نة 27، بتاريخ ذي القعدة/ ذي 

الحجة 2)4)ه� ]ص 388-387[.

الشيخ يحيى بن عبدالحميد بن قاسم
)القرن الثالث عشر الهجري(

ج�اء في ترجمته في »الموسوع�ة اليافعية« ]749/8[: أنه ولد في خش�امر، وأنه قام بمهمات 
والده بعد وفاته، ولم تؤرخ وفاة صاحب الترجمة. وليس فيها ما يدل على طلبه العلَم أو اشتغاله 

به حتى يصحَّ للكاتب أن يدرَجه في )رواد المدرسة السلفية اليافعية(.
وقف�ة: جاء ف�ي ترجمته ف�ي »الموسوعة« ]750/8[: أن�ه »في عام 227)ه�� سافر يحيى بن 
عبدالحمي�د إلى نجد ليج�دد ما قد أبرمه أبوه عام 205)ه�، بعد اثنين وعش�رين عامًا من اللقاء 
األول«، الخ. وبالنظر إلى مصدر هذه المعلومة في هوامش التوثيق، ال نجد مصدرًا قديمًا، وكل 
المراجع حديثة معاصرة، سوى »إدام القوت«، على أنه لم يرد فيه ذكر للمترجم هذا أصاًل، وال 
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تأريخ لرحلته تلك!
وقف�ة أخرى: ذكر ضم�ن مراجع ترجمة يحيى بن عبدالحميد بن قاسم، في الهامش ))( »إدام 
الق�وت« ]ص 494، و500[، لك�ن يحي�ى بن عبدالحمي�د المذكور في هذي�ن الموضعين من 
كت�اب »اإلدام« إنم�ا كان »نائبًا للس�لطان غالب بن ع�وض بن عمر القعيطي«، وله مش�اركة في 
حادثة جرت سنة 330)ه�، عمر إلى سنة 366)ه� وهي السنة التي لقيه فيها السيد ابن عبيدالله 
الس�قاف، وقال في حقه: »وش�يُخ آل علّي جابر اآلن: يحيى بن عبد الحميد، قد خنَق من عمره 
الّتسعين، وهو من بقايا الكرام«. وعلى هذا، فال شك أن تلك اإلحالة غير صحيحة، وليست في 

محلها، وإال لكان عمر الرجل الذي قابله ابن عبيدالله ال يقل عن 66) سنة!!
جدي�ر بالذك�ر: التنبي�ه عل�ى ش�خصية أخ�رى تحمل االسم نفس�ه، ه�ي ش�خصية: يحيى بن 
ه )عم والده( يحيى األول،  عبدالحمي�د بن صالح بن عبدالحميد بن قاسم، وهو مترَجٌم قبل جدِّ
المعن�ي بالترجم�ة هن�ا. والغريب أن�ه ورد في ترجم�ة يحي�ى )األخي�ر( ]749/8[ التنبيه على 
خل�ط بين الترجمتين وقع فيه سالم الس�لفي في كتابه »معج�م أعالم يافع« ]ص 469[، فوقعت 
»الموسوع�ة« في الخلط نفس�ه، بوضع إحالة ف�ي ترجمة يحيى األول إلى كت�اب »إدام القوت« 

تخص يحيى األخير، وليس األول. فليتنبه لذلك.

السيد أحمد بن جعفر بن زين الحبشي
)ت ١٢89ه�(

هو رابع الشخصيات التي ذكرها الكاتب ضمن ما أطلق عليه )رواد المدرسة السلفية اليافعية(. 
ولننظر في ترجمته، لنعرف سبب االشتباه الذي وقع فيه الكاتب.

وهن�ا وقف�ة: فقد سم�اه كاتب المق�ال )أحمد بن جعفر بن زي�ن(، بينما اسم�ه على الصواب: 
أحم�د ب�ن جعف�ر )ت بحيدرآباد( بن أحمد ب�ن جعف�ر )ت 90))ه� بخلع راش�د( بن العالمة 

الحبيب أحمد )ت 44))ه� بخلع راشد( بن زين أحمد الحبشي. إلى آخر نسبه المعروف. 
ه األعلى. ولد ببلدة خلع راشد التي عرفت باسم )حوطة أحمد بن زين( جدِّ

ل�م يكت�ْب عنه في »الش�جرة العلوية« سوى )ض = انقرض( إش�ارًة إلى انقطاع نس�له، وكتب 
الس�يد العالم�ة علوي بن طاه�ر الحداد أمام اسِمه »عال�م«. وأقَدُم من ترجم ل�ه وأرخ وفاته هو 
الش�يخ سال�م بن حميد في »الع�دة المفي�دة« ]322/2، الطبعة الحديثة[ قائ�اًل: »ولما كان ليلة 
الجمع�ة، ق�رب الفجر، 26 ش�هر مح�رم المذكور ]سن�ة 289)[، انتقل�ت روح سيدنا الحبيب 
العالمة أحمد بن جعفر بن أحمد الحبش�ي، رحمه الله. وكان دفنه بعد صالة الجمعة بالمصلى 

بقرب قبور أهله بالشقيق، وكان من العلماء، والذاكرين الله كثيرًا«، الخ.
وذكر ابُن حميد بعض الحوادث الس�ياسية التي ش�ارك الس�يد أحمد فيها، منها مؤازرته للسيد 
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العالمة علوي بن سقاف الجفري، في صفر سنة 264)ه� في الطلوع إلى عسكر يافع آل الضبي، 
بسبب قبضهم على عدد من أعيان أهل سيون سادة وغيرهم أشهرهم الحبيب العالمة محسن بن 
علوي السقاف )ت 290)ه�، وهو َجدُّ السيد ابن عبيدالله المباِشر( ]تنظر أسماؤهم: )/346[.
 قال بن حميد ])/349[: »فدخل سيدنا العلوي إلى بلد سيون يوم السبت المذكور، وصحبته 
سيدن�ا الحبيب أحمد بن جعفر بن أحمد بن زين الحبش�ي، لكون ه�ل اختالف إلى عند القعطة 
إل�ى القطن، ويتف�ق بأوالد الجمعدار عمر، وأرق�اه النواب عنه في ذلك المح�ل، مثل: الماس، 
وعنبر«، اه�. وانتهى األمر، كما في ])/)35[ أن أسقط في يد يافع: »وترجح أن تكتب خطوط 
من الكل لمحمد بن عمر القعيطي، وللماس وعنبر، مماليك الجمعدار عمر، ويسير بها الحبيب 

أحمد بن جعفر الحبشي المذكور«، الخ. وذكره أخيرًا مشاركًا في اجتماع الصلح ])/380[.
وذكره الس�يد ابن عبيدالله الس�قاف في »إدام القوت« ]ص 583-584[ قائاًل: »وكان الّس�ّيد 
أحم�د ب�ن جعفر بن أحم�د بن جعفر بن أحمد بن زين الحبش�ّي أحد العلم�اء المحّققين، وكان 
عل�ى رأي اب�ن تيمي�ة يجعل الّثالث بالّلف�ظ الواحد طلقًة واح�دة، وكان له اّتصاٌل وثيٌق بس�ّيدنا 
الحَسن بن صالح البحر. وقد أفتى مّرًة بتوحيد الّطالق مّمن نطق بالّثالث في لفظ واحد، فاشتّد 
النّكير عليه، حّتى انعقد لذلك مجلس بدار الحبيب البحر تقاَطر له العلماء من دوعن ومن تريم 
وما بينهما، ولم ينفِصل األمر بأثر المناظرة مع الّس�ّيد أحمد بن جعفر إاّل بتس�ليم ما قال، وكان 
ذل�ك ِحدثاُن وصول »نيل األوطار« للّش�وكانّي إلى حضرموت«. وذكره م�رة أخرى قائاًل ]ص 
584[: »وك�ان الّس�ّيد أحمد ب�ن جعفر يقوم من مجال�س أصحابه ومدارسه�م، إذا سمع بما ال 
يوافق مشارب الوّهابّية، ثّم صار ينكر عليهم أحيانا بلسانه، ولكنّه لم يصبر حين أنشُدوا األذكار 
في المسِجد على نغمات الّدفوف، ولم يتمالك أن نهَض لتكسيرها، فلبجوه لبجًا  شديدًا، ذهب 
منه مغاضبًا إلى خش�امر عند آل الّش�يخ علّي جابر الوّهابّيين. ولكنّه غيُظ األسير على القّد، وما 
أدري أبق�ي بخَش�امر إل�ى أن مات، أم راجعه قومه؟ وما كان ذلك ليك�ون في عهد سّيدنا البحر، 

وإاّل .. ألّدى الواجب من نصرته«، الخ.
هذا ما وجد من ترجمته، وهذه غاية ما جاء في مصادر التاريخ من عالقته بخشامر. فهل دخوله 
إلى خش�امر يجعله في عداد )رواد المدرسة اليافعية الس�لفية(؟! وهل جاء في ترجمته ما يش�ير 

إلى سلفيته أو وهابيته، أو منابذته ألهله وطريقتهم؟
وال يق�ال إن إنكاره ضرب الدفوف في المس�جد يدل على أنه لي�س على طريقة أسالفه، ومنذ 
متى كان ضرب الدفوف والطيران في المساجد دلياًل على طريقة من طرق التصوف؟ هذا مسجد 
باعلوي في تريم، وهذا مسجد طه في سيون، ال يضرب فيها طار وال دف وال ناي وال يراع، كما 
قال ابن عبيدالله، وكما هو معلوم معروف. فهل أصبح مس�جد باعلوي ومسجد طه من مساجد 
الوهابية والس�لفية لمنع ض�رب الطيران والدفوف فيها؟! وما أكثر أه�ل العلم من الصوفية أهل 
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حضرموت وغيرهم، ممن يحرم ويمنع ضرب الدفوف في المساجد أو في غيرها.

الشيخ سعيد األحمدي
)ت ١٣٦٠ه�(

وهذه آخر الش�خصيات التي وصفت بأنها من )رواد مدرسة خش�امر الس�لفية اليافعية(، وهي 
ش�خصية الش�يخ الفقيه سعيد األحم�دي اليافعي. وترجمته ن�ادرة وعزيزة. مول�ده بقرية بقرب 
القطن تعرف بديار آل أحمد، ومن عشيرته الشاعر الشهير صالح األحمدي دفين حيدرآباد ]إدام 
القوت: ص 490[. وأغرب مؤلفا كتاب »التاج المرصع« في قولهما ]ص 926[ ضمن ترجمته 
في )حرف الس�ين(: إنه ولد في بالد يافع، وتعلم على بعض فقهائها، ثم رحل إلى حضرموت. 

ولم يذكر المؤلفان مصدرهما في هذا القول، فليحرر.
وأول م�ن ذكره هو الش�يخ عبدالخالق البطاط�ي في »إثبات ماليس مثبوت م�ن تاريخ يافع في 
حضرم�وت« ]ص 39[ حاكي�ًا سبب خروجه م�ن بلدته )ديار آل أحمد(، وأن�ه انتقل بعدها إلى 
)خش�امر( وأقام بها مدة. ثم ولي القضاء في ش�بام، ثم في الش�حر مرتين: األولى خلفًا للقاضي 

محمد بلحيد باوزير، والثانية خلفًا للسيد مصطفى بن حامد البار.
وقد ذكرته في »ثبت ش�يخنا الناخبي« رحمه الله، وكان لقيه في المكال وجالس�ه واستفاد منه، 
قب�ل رحلت�ه إلى عم�ان واستقراره بها. كم�ا ذكرته في كتاب�ي »إسهامات علم�اء حضرموت في 
نش�ر اإلسالم وعلوم�ه في الهند« ]ص )8)[ في ترجمة الس�يد العالم�ة عبدالله المديحج )ت 
407)ه��(، إذ كان الش�يخ سعي�د هو سبب توجهه لطل�ب العلم، حيث اصطحب�ه معه في أحد 

أسفاره إلى حيدرآباد الهند، وألحقه بالمدرسة النظامية هناك.
وكان�ت رحلت�ه إلى عمان سنة 337)ه�، وولي القضاء في ظفار خلفًا للس�يد أحمد بن علوي 
بن حس�ن عيديد. وقرأ عليه في ظفار الس�يد سالم الذهب باعمر. وقضى فيها بقية عمره إلى أن 

ع«. وافته منيته في أجواء سنة 360)ه� كما في »التاج المرصَّ
فهذه ترجمة الشيخ سعيد، ال تربطه بخشامر سوى أنه أقام بها في فترة انتقالية بعد خروجه من 
مس�قط رأس�ه، إلى أن حصل على وظيف�ة القضاء. فلم يذكر أنه درس في خش�امر، أو تلقى عن 
أحد بها شيئًا من العلم .. فهل يحق بعد هذا أن نقول عنه إنه )من رواد المدرسة اليافعية السلفية 

بخشامر(؟!
وبعد، فهؤالء هم األعالم األربعة، نجد أنهم لم يعيش�وا في زمن واحد، وال يوجد بينهم رابط 
فك�ري أو نس�يج يمكن أن يندرجوا ف�ي ضمنه، سوى أن اثنين منهم من أهل خش�امر واآلخران 

وردا عليها لمدة قصيرة وألسباب تعلم مما سبق.
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ختامًا، أش�كر القارئ الكريم على مروره بهذه الس�طور، وأرجو أن أكون قد وفيت بما وعدت 
به من حسن العرض، ومن تجلية األمور كما هي عليه، ال كما تم اختزالها أو تأطيرها في أطر ال 

تناسبها، أو توظيفها في غير سياقها التاريخي األصلي ..
وأعي�د م�ا سب�ق أن قلته ف�ي المقدم�ة، إن هذه التعقب�ات والمالحظ�ات إنما ه�ي مالحظات 
منهجي�ة، لوضع األم�ور في نصابها، ولتنقل نص�وص التاريخ كما هي دون تعس�ف في الرفض 
أو الف�رض، م�ن قبل أي كاتب، معاصر أو قديم. نريد نريد عرض التراجم كما هي، بدون إساءة 
وتجريح أو إخفاٍء وتنقيح، ومن أراد التهذيب فله ذلك، شريطة أن ال يحور في مواقف المترجم 
له�م، وأن يعرض الصورة الكاملة بنقلها من مصادرها الموثقة. وأما يافع، وأدوارهم التاريخية، 
فق�د تكفلت الموسوعة بجمع�ه وعرضه، وكم أفادت في التعريف بأع�الم مغمورين، والتاريخ 
نقل، وعلى الباحثين عبء كبير في جمع المصادر والوثائق التي ليست في المتناول، وال يعرف 

البحث إال من يكابده.
هذا، والحمدلله أوالً وآخرًا، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه وحرره
محمد أبوبكر عبدالله باذيب

وتم ليلة األحد 7) رجب 440)ه�
الموافق 24 مارس 9)20
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النتائج
• اته�ام الس�ادة الي�وم على يد الكّت�اب المحليين بهذه التهم�ة فرع من أصل ، ج�اء نتيجة نهج 	

كتابات انثروبولوجية سابقة كتبت على يد االنثروبولوجيين األجانب 
• علوم االنثروبولوجيا متعدد ومفيدة ولها اثار إيجابية وال تزال جديدة على حضرموت 	
• االنثروبولوجي�ا تنتابه�ا نغم�ات عنصرية وخط�اب كراهية يفج�ر الفتن بين فئ�ات المجتمع 	

خصوصا عن استهداف الشرائح االجتماعية المختلفة وإصدار األحكام
• تق�وم االنثروبولوجي�ا على العالقة بين مجتم�ع متحضر )غربي( في مواجه�ة مجتمع بدائي 	

)عربي( ، فهي عالقة يشوبها االستكبار ، الذي نصبوا أنفسهم لرصده
• الس�ادة في الدراسات االستش�راقية واالنثروبولوجية / عند النظام االشتراكي السابق / عند 	

الوهابي�ة  غ�زاة ، متظاهرون بالصالح والتقوى يقومون بتس�ميم عقائد الش�عب الحضرمي، 
يطمح�ون إل�ى الملك ، يؤجج�ون الصراع�ات ويوقظون الفت�ن ،يقيمون الح�وط لمصالح 

اقتصادية وسياسية ، يؤلفون التراجم للتمويه ، يدعون االنتساب إلى الرسول
• الصحاب�ة الحضارمة في الدراس�ات االنثروبولوجية رجال سياسة أسلموا بهدف التحالفات 	

العسكرية مع الرسول ، زعماء كندة منازعون حول ملكيات األراضي
• المش�ايخ ف�ي الدراس�ات االنثروبولوجي�ة يتبع�ون الس�ادة ف�ي ك�ل مش�اريعهم الس�ياسية 	

واالقتصادية، ويروجون ألنفسهم أنهم موظفون دينيون في حضرموت من قبل اإلسالم 
• القبائل في الدراسات االنثروبولوجية بدائيين وغير متدينين ويحبون الحروب الدائمة 	
• الفك�ر الصوف�ي الحضرمي ف�ي الدراس�ات االنثروبولوجية ضال ، مس�تكبر ، متأث�ر بنظرية 	

االصطف�اء اليهودي�ة ، فكر رافضي ش�يعي ، يس�عى للس�يطرة والهيمن�ة والس�لطة واستعباد 
الحضارمة

• الصوفية في حضرموت عند الوهابية )سادة + مشايخ( غالة ، مشركون ، ضالون ، مضلون ، 	
قبوريون ، مستعبدون لغيرهم يمارسون إذاللهم ، وقببهم مشاريع تجارية مربحة ألكل أموال 

الناس بالباطل
• سالطين حضرموت )ال القعيطي ، وآل الكثيري( في الدراسات االنثروبولوجية ليس لهم في 	

حضرموت أي أصالة ، وهم من طبقة البدو ، ونظامهم متأثر بالهندوس استزرعته السلطات 
البريطانية في جنوب اليمن

• يافع حضرموت في الدراسات االنثروبولوجية غزاة محتلون ليسوا من حضرموت	
• منهج الس�المة الحضرمي يقتضي التوقف عن اجت�رار الصراعات القديمة وإعادة تدويرها ، 	
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واليمن اليوم على مفترق طرق، ولذا فإن أية نغمات عنصرية سيتم توظيفها في أحد التكتالت 
والتحريش والصراع .

• نظري�ة )األخالف( و)إخفاء المص�ادر( عبارة من الحبيب أحمد بن حس�ن العطاس أخذت 	
حي�زا أكب�ر من حجمها ، قالها في معرض كالمه على جهل البداوة وإضاعتهم للكتب الهامة 

خوفا على كشف أنسابهم.
• اإلسه�ال الش�كي والتكلف يؤدي إل�ى اختالقات ال أساس لها من الصح�ة، ومنها اعتبار ما 	

قام به السادة من عمليات إنقاذ )إخفاًء( ، ومنها اعتبار ما قام به الحضارمة من تبني المذهب 
الش�افعي وت�رك األباضية طواعية )لغزًا تش�وبه المؤام�رة( ، ومنها اعتبار بعض ش�خصيات 

السادة ذات النقد الداخلي / المحبة للغربلة أو االعتراض شخصياٍت وهابية .
• الهوية الحضرمية هي )اإلسالم ، المذهب الش�افعي، منهج الس�الم( ، وعلى الحضارمة أن 	

يتنبهوا لكل من يعبث بغاياتهم ويرتقوا إلى مستوى هويتهم.
• مش�روع )الغربلة للتراث الحضرمي( سبق بها مؤرخو الس�ادة قبل 00) عام ، ولم تقم على 	

االتهامات الجزاف.
• عوام�ل ضي�اع الت�راث اإلسالمي بعموم�ه والحضرمي بخصوص�ه كثيرة ، منه�ا الحروب ، 	

الحمالت العسكرية المذهبية مثل حملة ابن قمال الوهابية ، الجهل مثل جهل االباضية الذي 
انتشر ، خوف الحضارمة من العايرة بالنسب ، الصناعة العلمية باستيعاب المؤلفات السابقة 
وإنقاذها وإدراجها في مؤلفات الحقة ، التسرب ، األمطار والسيول ، الرطوبة ، الحشرات ، 

الحرائق ، التلوث ، الحرارة .
• لوال اهتمام جماعة من التجار المثقفين من السادة في تكوين مكتبات تحمل اسم أسرهم في 	

كل تلك الظروف العصيبة لما حفظت أكبر مكتبات الوادي مثل مكتبة األحقاف ، و90٪ من 
المكتبات التي ذكرها المؤرخ علوي بن طاهر في الشامل هي لمالك سادة.

• وجب الكالم على إنقاذ التاريخ الحضرمي ، ومناقشة وسائله ، والتفكير بإيجابية ، وفتح باب 	
األمل في بحوث موسعة وتوثيق ميداني. ومن ذلك حفظ األرش�يف الرقمي الموجود اليوم 

بين أيدينا.
• منهجية التعامل مع النص الصوفي الحضرمي مش�روع ثقافي يحتاج إلى المزيد من الجهود 	

واالهتمام.
• الجمي�ع معرض لفقدان مادته الرقمية وهادرسكات�ه ، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة من 	

 PDF مراح�ل الضي�اع لما سيصبح يوما ما تراثا للجيل القادم ، وتحويل الملفات إلى صيغة
وإرسالها للثقات من أهل الفضل والعلم وسيلة لحفظها .
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والخالصة 
فيما يتعلق بالجانب البحثي: 

فإن األجدى هو االش�تغال بخدمة الموجود ، وهو أولى من االش�تغال بالتشوف إلى المفقود ، 
واالنتظار والتأني في الجزم بالفقدان أفضل من إطالق العنان للتصورات وبناء األحكام المسبقة، 
والكالم على إنقاذ التراث وتوسيع البحث فيه أولى ، كما قال باوزير  في » معالم تاريخ الجزيرة « 
ص)26: ومن يدري فقد يعثر الباحثون على ما يخفف َلْوَعَتنا ويرضي ِمن ِحرصنا على التعرف 
إل�ى مواطن الغموض في التاريخ الحضرمي، فنت�دارك ما في هذه الكتابات من نقص ، ونصلح 

ما يحتاج منها إلى إصالح .
وفيما يتعلق بالجانب االجتماعي :

فإن معالجة القضايا االجتماعية المعقدة بين أفراد الشرائح المسلمة ومدارسها ال تكون بالنبش 
للمتناقض�ات وتعمي�ق صراعها وإذكاء نارها، بل بتأصيل الس�الم االجتماع�ي)١(، والبحث عما 

يرفع وعي اإلنسان الحضرمي ويخدم النسيج المجتمعي.
قل�ت: وه�ذه النغمة وإن كانت باس�م المنهجية األكاديمية / االنثروبولوجيا فهي مرفوضة باس�م 

)المواطنة(.. العقيدة الدولية القادمة على المنطقة.
ونس�جل هنا كل الش�كر والتقدير لمركز النور للمخطوطات بتريم الذي قام بمجهود كبير في 
تصوي�ر المخطوطات وأرش�فتها واهت�م بترميمها بأح�دث الوسائل واإلمكانيات ، وله تنس�يق 
وتع�اون م�ع مركز جمعة الماج�د بدبي ، المركز الثقاف�ي المهتم بالت�راث و الحفاظ عليه حول 

العالم والمشهود له بإنقاذ الكثيرمن المكتبات التراثية.
كما أسجل ش�كري لكل الباحثين الذين ذكرتهم في هذا البحث،  ومهما 
اختلفنا في الرأي فإن التوثيق لكل هذا الحراك العلمي واجبنا تجاه األجيال 
القادمة ، وأرجو أال يفهم من كالمي هنا أي مواقف شخصية مسبقة، فالكثير 

منهم ال أعرفهم شخصيا ، وليس لدي أية أحكام مسبقة نحوهم.
ويقاب�ل ه�ذا التخيل تخيل آخر عن�د آخرين عن وجود مدرسة فكري�ة وهابية في حضرموت ، 
 وق�د بين ه�ذا الوهم أخونا المحقق د. محم�د باذيب في مقالته »تعقيب عل�ى مقال: المدارس|

 

))) »المستشرقون والتنويريون .. تضافر مبهم في مرحلة الغثاء نحو هدف مشترك« للمؤرخ 
د.أيب بكر العدين ابن عيل املشهور ص30.
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اليافعية السلفية في حضرموت« ))).
وقد أتممُت هذه الورقة على عجل وما قصدُت إال لفت النظر لتعدد أسباب ضياع تراثنا ، وأن 
هذا أدى أحيانًا إلى احتقان بحثي مع زكام المظلومية في نظرية المؤامرة)2) ، مما سّبب غنوصيًة 
فكريًة وش�ططًا أدت إلى أن يتخيل بعضهم وجوداٍت ال حقيقة لها ، كوجود دولة وفكر ومدرسة 

اعتزالية / إباضية في  تريم)3). 
وأرج�و مم�ن وجد عيب�ا أن يصلحه. هذا والله أعل�م ، وصلى الله على نبين�ا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.

))) نر أصل املقال يف موقع املوسوعة اليافعية ، ويف يف مقدمة املجلد الثامن املطبوع، وتعقبه 
د.حممد باذيب يف مدونته التلجرامية هبذه املقالة املنشورة يف قناته التلجرامية ، وهي مفيدة 
قدمنا  الذي  املؤامرة  بنظرية  املتتابع  اهلوس  عىل  القارئ  ليقف  إليها  بالرجوع  أنصح  جدا 

الكالم عليه .
و ال خيفى عىل من طالع عامة جملداهتا الثامنية أهنا شغلت نفسها بمسألة األلقاب أكثر من 

الالزم ، حيث صدرت كل جملد هبذا التنبيه :  
) كلمة ال بد منها ( قبل البدء يف رسد أسامء الفخائذ والبيوت التي تسكن يف هذا املكتب، ينبه إىل أننا يف ترتيبها 

مل تراع أي اعتبار اجتامعي طبقي، واجلميع يف درجة واحدة باعتبارهم 
التي جاء اإلسالم هبدمها  اجلاهلية  بالطبقات االجتامعية  الكثرة، وال  أو  بالقلة  يافع، وال عربة  بالد  من سكان 

وإلغائها قبل قرون طويلة.
واألمر يسري ، واحلديث عند أيب داوود يقول: »أنزلوا الناس منازهلم« ، وإنام قامت الدولة اإلسالمية كلها عىل هذا،  
فعندما وضع اخلليفة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه الديوان يف سنة عرين للهجرة، أمر بأن يتم ترتيب قوائمها بحسب 
 األنساب واملنازل، فاستدعى ثالثة ممن هلم معرفة بأنساب الناس هم :جبري بن مطعم، وعقيل بن أيب طالب  )األخ األكرب 
لع�يل ب�ن أيب طال�ب ريض اهلل عنه(، وخمرمة بن نوفل؛ فوضعوا الدواوين بحس�ب األنس�اب واملن�ازل. »تاريخ 

اليعقوبي« )2 /53)). 
وللمزيد من التفاصيل راجع موقع )الدرر السنية( لعلوي بن عبدالقادر السقاف، 

ففيه تفصيل تلك القبائل وتراتبيتها حتت مبحث : موسوعة الفرق.
وانظر كذلك »نظام اإلدارة يف اإلسالم دراسة مقارنة بالنظم املعارصة« د. القطب طبلية ص29، وهو أحد 
مصادر مرف »املوسوعة اليافعية« الباحث محمد سالم عبدالله بن علي جابر يف مقالته )الرتاتيب اإلدارية يف 

عهد عمر بن اخلطاب( يف موقعه )األلوكة( 2)/2009/5 .
)2) يقول  د. حممد باذيب يف رده عىل ملخص ورقة الباحث عوض محدين )تعليق وتعقيب عىل مقال بعنوان )حول 
ضياع مصادر التاريخ احلرضمي( : هذا كالم يقوم عىل تبني )نظرية املؤامرة(. وهي كام يالحظ القارئ الكريم، 

فكرة قد استولت عىل عقول كثريين، ليس الكاتب هذا فحسب.
– مشروع رؤية« دار حرضموت للطباعة  )3)  »حضرموت بين القرنين ٤ - ١١ للهجرة  بين اإلباضية والمعتزلة 

والنر باملكال 427).
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فهرس المصادر
إباضي�ة حضرموت وعالقتهم بعم�ان ق2 - ق8 ، دراسة منهجية ، عبدالكريم ميزان ،  •	

دار حضرموت للدراسات والنشر ، 7)20
• إحت�اف الفقي�ه ، فتاوى احلبيب عبداهلل بن حس�ني بلفقيه ) ت 266)( ، دار املرياث النبوي ، 	

ط) عام 432)
• أخب�ار مك�ة وما جاء فيها من اآلثار ، محمد ب�ن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن 	

عقبة بن األزرق الغساني المكي المعروف باألزرقي ، دار األندلس للنشر - بيروت 403)
إدارة المخاط�ر للت�راث الثقاف�ي المركز الدول�ي لحفظ وترميم الممتلك�ات الثقافية«،  •	
نس�خة مختص�رة عن كتيب »منهجية الع�ام 6)20 إلدارة المخاطر التي تواج�ه التراث الثقافي« 
وهو إصدار مش�ترك بين المعهد  الكندي لحفظ التراث CCI وبين إيكروم ICCROM، كتبه 

ستيفان ميكالسكي وخوسيه جونيور .
983) ، دار المهاجر التاريخ الحضرمي ، محمد بن أحمد الشاطري ، ط2  أدوار  •	

اإلسالم المفترى عليه بين الش�يوعيين والرأسماليين« ، محمد الغزالي ، ط6 ، 2005   •	
، شركة نهضة مصر

اإلقطاعيون كانوا هنا! ، محمد عبدالقادر بامطرف ،  ط) 985) دار الهمداني ، المعال  •	
عدن

انجرامز سلطان حضرموت غير المتوج ، صادق عمر مكنون ، مؤسس�ة تريم للدراسات  •	
والنشر 8)20،

•  »احلياة العلمية يف تريم يف القرن السابع والثامن للهجرة« ، د. حممديسلم عبدالنور ، إصدارات 	
تريم عاصمة الثقافة اإلسالمية 0)20

•  المستشرقون وآثار اليمن قصة المستشرق السويدي كارلو لندبرج من خالل مراسالته مع 	
اليمنيين 895) - ))9) ، د. محمد عبدالقادر بافقيه ، مركز الدراسات والبحوث اليمني، 

 (988
البرقة المش�يقة في ذكر لباس الخرقة األنيقة ، علي بن أبي بكر الس�كران ، طبع بنفقة  •	

الوجيه السيد علي بن عبدالرحمن بن سهل ، مصر 347)
• الرصاع عىل اإلسالم ، األصولية ، اإلصالح، والسياسيات الدولية ، للكاتب اللبناين رضوان 	

السيد ، ص 06) دارالكتاب العريب ،  بريوت عام 2005
بعث�ة معه�د المخطوط�ات إلى تونس « مجل�ة معه�د المخطوطات العربي�ة ، )نوفمبر  •	

956)م(.
تاري�خ اليعقوب�ي ، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي ،960) ،  •	
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بيروت
الثانية 965) ، مكتبة الصنعاني تاريخ حضرموت السياسي ، صالح البكري ، الطبعة  •	

تاري�خ حضرم�وت الس�ياسي واالجتماع�ي قبي�ل اإلسالم وبع�ده ، العص�ور الوسيطة  •	
المبكرة ق2) ميالدي ، سرجيس فرانتس�وزوف ، المعهد الفرنس�ي لآلثار والعلوم االجتماعية 

بصنعاء  )200
تاريخ حضرموت القديم بين التحريف والتزييف« ، علي محمد بابطين ، مكتبة مدبولي  •	

-القاهرة ، 9)20
تحري�ر األي�دي والعق�ود الالزم�ة والجائ�زة وأدوات الط�الق « للفقيه عل�ي بن أحمد  •	

بامروان ، تحقيق د. محمد أبو بكر باذيب ، دار أروقة للدراسات والنشر،  439)
التراث في أتون الحروب... المخطوط العربي من القرن الخامس حتى اليوم«، للباحثة  •	

السورية بغداد عبدالمنعم
تري�م بي�ن اإلباضية والمعتزلة.. مش�روع رؤية ، سالم ف�رج مفلح  ، ط) 2006م ، دار  •	

حضرموت للدراسات والنشر 
تعقيب على مقال: المدارس اليافعية السلفية في حضرموت ، مقالة منشورة في قناة د.  •	

محمد أبوبكر باذيب التلجرامية
جني الشماريخ ، علوي بن طاهر الحداد ،تحقيق د. محمد يسلم عبدالنور ، طبعة تريم  •	

للدراسات والنشر ومركز النور للدراسات واألبحاث 3)20
جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الش�افعي،  د. محمدأبوبكر  باذيب ، ط)  •	

2009 دار الفتح ، عمان األردن
•   جهود اإلمام القلعي العلمية ، ومعها )حترير األيدي والعقود والطالق( للفقيه عيل بن أمحد 	

بامروان  )ت624 ( ؛   رسالتان بتحقيق أكرم عصبان ، دار الصديق ، صنعاء ، بال تاريخ
الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر« بيروت ، دار ابن حزم ، 9)4)  •	

• ح�ارض العامل اإلسالمي ،  لوث�رب ستودارد االمريكي، ترمجة عجاج نوهيض ، حتقيق األمري 	
شكيب أرسالن ، مطبعة البايب احللبي ، القاهرة 352) ه�

التراث العربي« ناصر الحزيمي ، منشورات الجمل 5)20 حرق الكتب في  •	
حرق الكتب.. تاريخ إتالف الكتب والمكتبات« خالد السعيد ، دار أثر للنشر والتوزيع- •	

السعودية. الطبعة األولى 8)20م
حضرموت 934)- 935) ، انجرامز ، مطبوعات جامعة عدن )200 •	

• حرضم�وت واليمن وإش�كالية االنتامء.. دراس�ة تارخيية حديثية، عيل حمم�د بابطني، مطبعة 	
وحدين
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ح�ول مص�ادر التاريخ الحضرم�ي ، ار بي سارجنت، ترجمة سعي�د عبدالخير النوبان،  •	
اصدار جامعة عدن 980)

الخديعة الكبرى.. رحلة الوثنية من الالت في الحجاز إلى آل البيت في اليمن ،  سالم  •	
بن أحمد الحضرمي اليعربي ، منشور انترنت ، 8)20

الدر المنضود في أخبار قبر وزيارة النبي هود ، فهمي بن عبيدون ، ط) دار الفقيه للنشر  •	
والتوزيع 998)

الله السقاف ، مخطوط دفع االجتراء واالفتراء على اإلسالم ، عبدالرحمن بن عبيد  •	
الدالئل واآلثار في تاريخ ظفار« ، عبدالله بن جعفر الكثيري ، تحقيق سعيد بن مسعود  •	

المعشني رحمه الله ، بمطابع ظفار عام 427)
الرسالة ، محمد بن إدريس الشافعي ، تحقيق أحمد شاكر ، ط) مصطفى البابي الحلبي  •	

(938
سادات حضرموت ، آر بي سارجنت 946)م ، مطبوع باآللة الكاتبة •	

الس�ادة في التاريخ ، ألكس�ندر كيش ، تحدي المألوف.. اليمن دراسات انثروبولوجية  •	
وتاريخية ، ترجمة وتحرير لوسين تامينيات ، المعهد األمريكي للدراسات اليمنية 

• سجل األبحاث لملتقى التراث العمراني الرابع بأبها ، الهيئة العامة للسياحة واآلثار بالمملكة 	
العربية الس�عودية ، عس�ير  9-2) صفر 436) ، الهيئة العامة للس�ياحة واالستثمار، مركز 

التراث العمراني الوطني ، مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث العمراني
النبالء ، ت األرناؤوط والعرقسوسي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة 403) سير أعالم  •	

الريكي   : الش�تات الحضرم�ي تجار، علماء، ورجال دولة 750) - 960) م« تحرير  •	
فرايتاك، وليم كالرنس سميث ، ترجمة د . عبدالله عبدالرحمن الكاف ، مرك�ز تريم للدراسات 

والنشر 3)20
شروط االتصاف للقارئ في كتب األسالف كالمشرع والترياق والعقد النبوي والجوهر  •	

الشفاف ، أبوبكر العدني ابن علي المشهور ، 5)4)
• شيخ آل باعباد األكرب عبداهلل بن حممد بن أيب عباد )املشهور بالقديم( وأثره العلمي والدعوي 	

واالجتامعي، الطبعة األوىل 427) ، بدون نارش
الش�عر الش�عبي ف�ي حضرموت بح�ث وتوثيق ، عبدالق�ادر الصب�ان  ، دار حضرموت  •	

للدراسات والنشر ، 2007
الصوفي�ة ف�ي حضرموت نش�أتها أصوله�ا آثارها ، ع�رض ونقد ، أمين الس�عدي، دار  •	

التوحيد للنشر 2008
الطرف�ة الغريب�ة ف�ي أخب�ار وادي حضرموت العجيبة  تق�ي الدين المقري�زي  ، عمر بن  •	



181

نسخة حتت التعديل

أحمد صبيح التريمي، 7)20
عق�د الجواه�ر وال�درر ف�ي أخبار القرن الحادي عش�ر، محم�د بن أبي بكر الش�لي  ،  •	
مرك�ز الملك فيص�ل للبحوث والدراسات اإلسالمي�ة ، تحقيق: عبد الرحمن المزيني _ راش�د 

القحطاني ، 4)20
•  عل�ى طريق طرائق الش�يخ عبدالرحيم بن سعيد باوزير عبدالرحم�ن بن عبدالله بكير ، دار 	

حضرموت للدراسات والنشر  ط) عام 425)
عوامل ما وراء املادة يف القرآن والس�نة وكالم علامء األمة ، د. مصطفى حس�ن البدوي ، دار  •	

األصول ، نيوبوك للنر والتوزيع ، ط) عام 438)
• الفكر والمجتمع في حضرموت ، كرامة بامؤمن ، ط) ، 2002	

فهرس�ت المخطوط�ات اليمنية ف�ي حضرموت - المحافظة الخامس�ة ، المركز اليمني  •	
لألبحاث الثقافية ، جمهورية اليمن الديقراطية الشعبية ، عدن 975) 

• كتب الرتاجم والتاريخ احلرضمي.. بني الفجوات الزمنية وروايات املجهولني ، مصطفى بن 	
عبدالرمحن العطاس ، مركز بن علوي للدراسات والبحوث ، املكال 2)20

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، حاجي خليفة ، دار الفكر، 402). •	
الكش�ف المبي�ن عن حقيق�ة القبوريين زيارة هود عليه الس�الم وم�ا فيها من ضالالت  •	

ومنكرات، 420)ه� - 999)م، األفق لخدمات الطباعة والنشر
مجل�ة األزه�ر ، المكتب�ة األزهري�ة خ�اص )4297( ع�ام )55299( ، 7 ربي�ع الثاني  •	

368) ه� ،الناسخ عبدالعال عبدالقادر القاضي
المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب : مجلة علمية فصلية. يصدرها مركز األمير  •	
ناي�ف للدراس�ات االستيراتيجي�ة بالري�اض ، م�ج 22 ، ع 43 ) مح�رم 428) ، يناي�ر / فبراير 

2007(، ص 59)-97)
• حرضموت 	 مركز   ،  (440 شعبان   ،  (( العدد   ، الثالثة  السنة   ، الثقافية  حرضموت  جملة 

للدراسات التارخيية
مجلة المس�ار ص54 الس�نة 9 ع�دد ) عام 2008 ، د. أبوبكر باق�ادر )بعض إسهامات  •	

الحضارمة في الثقافة العربية 700) - 2000)
مجلة نزوى ، عمان ، العدد )9 ،  7)20 •	

مجموعة كتب في تاريخ وأنساب حضرموت، تأليف المؤرخ عبدالاله بن حسن بلفقيه  •	
، بعناية  علي سالم بكير ، دار تريم للدراسات والنشر  2009 

محمد عيس�ى صالحية )تغريب التراث العرب�ي( في كتابه: »تغريب التراث العربي بين  •	
الدبلوماسية والتجارة: الحقبة اليمانية«، دار الحداثة، بيروت، ط2، سنة 985)م
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مخت�ارات م�ن رسائل ومحاض�رات للعالمة الفقي�ه المؤرخ األدي�ب الفلكي المصلح  •	
االجتماع�ي الحبيب محمد بن أحمد بن عمر الش�اطري« ، طاهر بن أحمد بن ش�هاب  ط) دار 

المنهاج 9)20 .
المستش�رقون والتنويريون .. تضافر مبهم في مرحلة الغثاء نحو هدف مش�ترك، أبوبكر  •	

العدني ابن علي المشهور   ، عام 2002
• مصادر تاريخ حضرموت في العصر الوسيط ، د. حسن صالح غالم العمودي ، عام 2003 	

، أطروحة الدكتوراة مقدمة لجامعة اآلداب والفنون ، كلية العلوم اإلنس�انية واالجتماعية ، 
إشراف د. راضي دغفوس ، تونس 

معال�م تاري�خ الجزي�رة العربية ، سعيد بن عوض باوزير ، منش�ورات موسس�ة الصبان  •	
وشركاه ، عدن ، ط2 966)

المعتمد عند الش�افعية ، د. محمد عمر الكاف ، رسالة ماجس�تير غير منشورة، نوقشت  •	
في كلية الشريعة بجامعة بيروت اإلسالمية 2008

التراث العربي ، 2009 معجم األدباء ، ياقوت الحموي ، دار إحياء  •	
• من مفكريت: حرضموت يف عيون باحثني أجانب ، املالحي، عبد الرمحن عبد الكريم ، جملة 	  

آفاق ع 6) )996)م(  .
• أمل 	 ودة.  النداوي  عبداملناف  د.  تأليف  املعارصين«  اليمنيني  واآلثاريني  املؤرخني  موسوعة 

عبداملعز احلمريي، الطبعة األوىل 436) اجلزء األول 
الموسوع�ة اليافعي�ة ،  مجموع�ة من الباحثين ، اش�راف محمد سال�م عبدالله بن علي  •	

جابر، دار الوفاق للدراسات والنشر، 5)20
• النفح�ة الس�نية من الب�الد الحضرمية ف�ي فعالية تريم عاصم�ة الثقافة اإلسالمي�ة ، 0)20 	

دارحضرموت للدراسات والنشر.
الن�زر اليس�ير م�ن أعمال الش�يوعية الخبيث�ة ، محمد عل�وي العيدروس ، مس�ودة غير  •	

منشورة
الهاجريون ، باتريش�يا كرون ومايكل كوك ، ترجمة نبيل فياض ، دار المحجة البيضاء  •	

للطباعة والنشر والتوزيع ،2002
هدية األحباب في الرحلة إلى تريم الغناء ونصاب  ، محمد بن حسن بن علوي الحداد  •	

، مسودة غير منشورة ، 429)
اليم�ن كم�ا ي�راه اآلخ�ر.. دراس�ات انثروبولوجية مترجم�ة ، مراجع�ة وتحرير لوسين  •	

تامينيان ، ساهم بالمراجعة عبدالكريم العوج ،   المعهد األمريكي للدراسات اليمنية  ، 997)
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المصادر األجنبية
•	 Historians	and	Historiography	of	Hadramawt	، R.	B.	Serjeant	، 
london	1956	،digital	archive	in	cambridge.org

•	 •	 Histoire	-	REVUE	HISTORIQUE	,	fondée	en	1876	par	Gabriel	
Monod.	1955	-	1972.	Nous	proposons	18	années

•	 •	 Quranic	Studies;	Sources	And	Methods	Of	Scriptural	Interpretation	
Wansbrough.	,	prometheus	books	2004

•	 •	 The	Graves	of	Tarim:	Genealogy	and	Mobility	across	the	Indian	
Ocean	، Engseng	Ho

•	 University	of	California	Press,	November	2006.	
•	 Plausible	Prejudice,	Research	Professor	Marianne	Gullestad	,	Publisher:	
Universitetsforlaget;	UK	ed.	edition	(March	1,	2006)

فهرس المواقع في شبكة االنترنت
• االنثروبولوجيا 	 اخبار  موقع  يف   Lorenz Khazaleh لورينز  االنثروبولوجي  مقالة 

 The Five Major لالنثروبولوجيا(  اخلمسة  )التحديات  بعنوان   antropologi.info
Challenges for Anthropology

https://www.antropologi.info/blog/anthropology/2006/the_five_major_
challenges_for_anthropolo

• بيان مؤمتر حرضموت اجلامع 22 ابريل 2017 ، صفحة الفيسبوك اخلاصة باملؤمتر	
/https://www.facebook.com/hadhramoutich

•  املوقع الرسمي لبوابة وزارة اإلدارة املحلية ، حمافظة حرضموت ، موقع مديرية تريم	
http://www.had-tareem.info/view/1170.aspx
http://www.had-tareem.info/view/1053.aspx

• صفحة الفيسبوك : تراث وتاريخ حرضموت ، مقال الباحث عوض محدين  بعنوان »حول 	
والمؤرخين  للتاريخ  الثالث  العلمي  للمؤتمر  قدمها   » الحضرمي  التاريخ  مصادر  ضياع 
والتوثيق  التاريخية  للدراسات  حضرموت  )مركز  له  دعا  الذي   (2  – ق))  في  الحضارم 

والنشر(
https://www.facebook.com/255490814484213/posts/2416827588350514/

• مدونة د. حممد أبوبكر باذيب الثقافية : تعليق وتعقيب عىل مقال بعنوان )حول ضياع مصادر 	
التاريخ احلرضمي( 

http://batheebcultural.blogspot.com/2019/04/blog-post.html?m=1
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• مقالة : املدارس اليافعية السلفية يف حرضموت ، موقع املوسوعة اليافعية	
http://yafeapedia.net/cat-12/175

• تعقيٌب عىل مقال »املدارس اليافعية السلفية يف حرضموت« بقلم د. حممد أبوبكر باذيب	
http://batheebcultural.blogspot.com/2019/03/blog-post_24.html?m=1 
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الفهرس

8 المرحلة القادمة من ضياع التراث الحضرمي )الهاردسكات(      
8 إنقاذ الهاردسكات.. من وحي كالم المؤرخ علوي بن طاهر الحداد    
8 ملخص ورقة الباحث عوض حمدين ثم تعقيب د. محمد باذيب     
8 مقالة المدرسة السلفية في تريم من الموسوعة اليافعية ثم تعقيب د. محمد باذيب  
9 نحن واألْنَسنَة )علوم األنثروبولوجيا(          

(2 مشاريع علمية ذات أثر اجتماعي سيء         
(3 مشروع التخويف من السادة           
(7 مشرو ع التشكيك في أصل اإلسالم الحضرمي        
(9 مشروع التشكيك في الصوفية )سادة + مشايخ(        
2( مشروع القبورية في حضرموت           
23 المشروع العنصري في حضرموت          
25 نظرية )األنا العلوية(             
28 محصلة ما سبق من الموجات البحثية          
29 منهج السالمة الحضرمي            
3( كلنا سادة.. وكلنا حضارمة..           
39 حفظ التراث الحضرمي في ظروف عصيبة         
4( جهل جمهور الحضارمة لتراثهم           
42 نظرية الغربلة القادمة للتراث الحضرمي         
45 التفنيد المنطقي لشبهة )اإلخفاء(.. )من األخالف(..        
46 دوائر ضياع التراث             
46 الدائرة العامة للضياع             
47 العوامل البشرية              
48 الحروب               
52 الصناعة العلمية              
59 التسرب                
6( العوامل الطبيعية             
6( األمطار والسيول والفيضانات           
62 الرطوبة               
63 الحرائق               
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64 التلوث البيئي              
64 الحرارة               
65 الحشرات               
68 الدائرة الخاصة للضياع )التراث الحضرمي(        
85 تلقائية التحول الفكري والمذهبي لدى الحضارمة       
87 صور اغتيال التراث الحضرمي..           
88 احتفاء غير الحضارمة بتراث صوفية حضرموت        
89 مشروع إيجاد منجهية للتعامل مع النص الصوفي الحضرمي      
93 المالحق               
93 المرحلة القادمة من ضياع التراث الحضرمي )الهاردسكات(      
93 إنقاذ الهاردسكات.. من وحي كالم المؤرخ علوي بن طاهر الحداد    
93 ملخص ورقة الباحث عوض حمدين ثم تعقيب د. محمد باذيب     
93 مقالة المدرسة السلفية في تريم من الموسوعة اليافعية ثم تعقيب د. محمد باذيب  
94 المرحلة القادمة من ضياع التراث الحضرمي )الهاردسكات(      
97 إنقاذ الهاردسكات.. من وحي كالم المؤرخ علوي بن طاهر الحداد    
98 ملخص ورقة الباحث عوض حمدين           
98 ثم تعقيب د. محمد باذيب            

(28 مقالة المدرسة السلفية في تريم من الموسوعة اليافعية        
(28 ثم تعقيب د. محمد باذيب            
(74 النتائج               
(76 الخالصة                



188

نسخة حتت التعديل

هل تذكرون الجداالت الفيسبوكية..

وهل تذكرون التي قبلها: الجداالت المنتدياتية..

شخوص.. والصور..
ل
ذهبت.. وذهبت اآلراء.. وا

ذا البحث يأتي في مرحلة الجداالت الوتسبية.. وفيه وجهات  و�هه

ذه المرحلة كما ذهبت سابقاتها.. نظر كثيرة.. وستذهب �هه

ذا البحث صور أغلفة الكتب.. والمؤلفين .. من أصحابنا وغيرهم.. وضعُت في �هه

واتفقُت معهم واختلفُت.. وكتبته حتى يكون ذاكرة مفيدة لي في قابل األزمان..

نختلف.. نتفق.. وتمر األيام..

تصبح آراؤنا مجرد ذكرى.. ما بين ضائع وموثَّق..

ثم تمر األيام..

فتصبح شخوصنا وصورنا مجرد ذكرى.. ما بين ضائع وموثَّق..

ثم تمر األيام..

وتصبح حتى الكتب التي كتبناها.. مجرد ذكرى.. ما بين ضائع وموثَّق..

فحري بها أن ُتوثَّق.. وآهٍ على ما ضاع..

ألجلِك سيدتي.. أيتها الذاكرة الحضرمية..

ذا البحث.. أ�دي �هه

المؤلف


